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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2018-2020)
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:
Μέλος:

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γιώργος Δ. Γρόλλιος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιώργος Α. Νικολάου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Αραβανής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Φ. Αλεξανδράτος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 11ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟY
Γιώργος Α. Νικολάου, Καθηγητής, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεοχάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αθανάσιος Αϊδίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Αλέξανδρος Ακριτόπουλος, Καθηγητής, Π.Δ.Μ.
Κλήμης Άντζακας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Αντωνίου, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Ξένια Αραπάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Άννυ Ασημάκη-Δημακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Στέφανος Βασιλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημήτρης Βεργίδης, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ευγενία Βικάτου, Ε.Ε.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Κώστας Γαβριλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Eυαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Χρήστος Γκόβαρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γεώργιος Γρόλλιος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια, Δ.Π.Θ.
Ιωάννης Δημάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια, Δ.Π.Θ.
Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αικατερίνη Δημητριάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Δ.Μ.
Κλεοπάτρα Διακογιώργη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρίντα Εργαζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Ζαχάρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Καθηγήτρια, Π.Δ.Μ.
Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Άννα Ιορδανίδου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
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Γεώργιος Ιορδανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Δ.Μ.
Μάρθα Ιωαννίδου, Λέκτορας, Α.Π.Θ.
Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σταυρούλα Καλδή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννης Καμαριανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαριάνθη Καπλάνογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Δέσποινα Καρακατσάνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παναγιώτης Καρακατσάνης, Καθηγητής, Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Καραλής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Κατσίλλης, αφ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολύκαρπος Καραμούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αθανάσιος Καραφύλλης, Καθηγητής, Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Καψάλης, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παναγιώτης Κιμουρτζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γεώργιος Κόκκινος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ευγενία Κολέζα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μανώλης Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π
Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Κώτσης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χαρίλαος Λαμπρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σοφία Λεοντοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τάσος Λιάμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Γεωργία Λιαράκου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ευαγγελία Μαυρικάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτρης Μαυροσκούφης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελένη Μορφίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αλεξάνδρα Μουρίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Θωμάς Μπάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Ιωάννης Μπέτσας, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Δ.Μ.
Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Σήφης Μπουζάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ηρώ Μυλωνάκου-Κεκέ, Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Νικολάου, Καθηγητής, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεοχαρούλα Νιφτανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής, Π.Δ.Μ.
Έλση Ντολιοπούλου, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βασιλική Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Π.Δ.Μ.
Σμαράγδα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κατερίνα Πλακίτση, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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Δημήτρης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Πούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γαλήνη Ρεκαλίδου, Καθηγήτρια, Δ.Π.Θ.
Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ειρήνη Σκοπελίτη, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κώστας Σκορδούλης, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη, αφ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γεώργιος Σταμέλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Νεκτάριος Στελλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελένη Ταρατόρη, Καθηγήτρια, Δ.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Τάτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ευφημία Τάφα, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Βασίλης Τσάφος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Στυλιανή Τσεσμελή, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κωνσταντίνος Τσιούμης, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Αμαλία Υφαντή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασίλης Φούκας, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Άννα Φτερνιάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ελένη Φτιάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μάνος Φωκίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημήτρης Χαραλάμπους, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημήτρης Χατζηδήμου, Ομότιμος Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Αντώνης Χουρδάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πρόεδρος

Ιωάννης Δημάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέλη

Ανθή Αδαμοπούλου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Aραβανής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ξένια Αραπάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεώργιος Αλεξανδράτος, ΣΥ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Ευγενία Βικάτου, Ε.Ε.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Μάρω Γαλάνη, Ε.Ε.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Παναγιώτης Ζαφειράτος, Ε.Τ.Ε.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Θεοδωροπούλου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανθή Καρατράντου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Ε.Τ.Ε.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Νικόλαος Πρέσσας, Ε.Ε.Π., Πανεπιστήμιο Πατρών
Λιλή Τσενέ, Ε.Τ.Ε.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Στυλιανή Τσεσμελή, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Πηνελόπη Φραντζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Μαρία Φρούντα, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Άννα Φτερνιάτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Συντονίστρια:

Ανθή Αδαμοπούλου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέλη

Στυλιανή Τσεσμελή, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Μαρία Φρούντα, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Στυλιανή Τσεσμελή, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργασία:		 Θεοχαρούλα Νιφτανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
		
Μαρία Θεοδωροπούλου, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
		
Μαρία Φρούντα, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
		
Κωνσταντίνα Σαρρή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
		
Ελένη Σωτηροπούλου, Μουσικός, Απόφοιτη Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:
Μέλος:

Ιωάννης Δημάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Βασιλική Φωτοπούλου, Δρ. Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Πηνελόπη Φραντζή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Νίκος Μάνεσης, Δρ. ΣΥ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χριστίνα Παπαναγοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.)
Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Παράρτημα Πελοποννήσου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών
Websites: http://www.pee.gr, http://www.elemedu.upatras.gr, http://xisynpee.events.upatras.gr/
Tηλέφωνα: 210-52.30.777, 210-36.88.078
E-mail: synpee11@upatras.gr

XΟΡΗΓΟΙ
Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ
Εκδόσεις GUTENBERG
Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
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Θεματικές Ενότητες
Επιστημολογικά ζητήματα στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Τάσεις και προοπτικές
Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση: Ο εκπαιδευτικός στο νέο διεθνές περιβάλλον
Η Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ενωμένη Ευρώπη
Ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτική Πολιτική και το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Σχολών στην Ελλάδα και
επαγγελματικοί ορίζοντες των αποφοίτων τους
Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
Ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση και επάρκεια των εκπαιδευτικών
Κοινωνικό προφίλ και ταυτότητα του εκπαιδευτικού
Ειδικά Θέματα στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
• Ειδική Αγωγή
• Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
• Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
• Περιβαλλοντική Αγωγή - Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
• Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
• Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών: Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική
Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
Παιδαγωγική κατάρτιση και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός
Κωνσταντίνου I. Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να αναδείξει
τον ρόλο και τη σημασία της παιδαγωγικής και διδακτικής
κατάρτισης τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για
τον ίδιο τον μαθητή. Αρχικά, θα αναδειχτούν τα επιστημονικά,
εκπαιδευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού, τα οποία σχετίζονται
άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα που επιβάλλεται να
διαθέτει ο ίδιος, προκειμένου να ανταποκριθεί με αποτελεσματικό τρόπο στις αρμοδιότητες και τις προσδοκίες του
ρόλου του. Ακολούθως, θα προσδιοριστεί το περιεχόμενο

και η σημασία της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης
για την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και οι
επιπρόσθετοι λόγοι που την επιβάλλουν. Στη συνέχεια, ένα
σημαντικό μέρος της εισήγησης καταλαμβάνει το ζήτημα της
παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης που διαθέτουν οι
σημερινοί εκπαιδευτικοί, σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις που
έχει η απουσία της για την εκπαιδευτική διαδικασία και τον
μαθητή. Η εισήγηση θα κλείσει με τις τελικές διαπιστώσεις
και προτάσεις του ομιλητή.

Αλέξανδρος Δελμούζος: Οι αρχές της παιδαγωγικής «ηθικής»
του οραματικού και διαχρονικού μεγάλου δασκάλου
Μαλαφάντης Δ. Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Με την παρούσα ανακοίνωση επιδιώκεται να έρθει ξανά
στην επικαιρότητα η πολυσήμαντη παρουσία και η δράση του
μεγάλου Νεοέλληνα παιδαγωγού Αλέξανδρου Δελμούζου
(1880-1956) και να τονιστεί η διαχρονικότητα της πρωτοποριακής παιδαγωγικής θεωρίας του. Αποσκοπεί επίσης
στην ανάδειξη των βασικότερων παιδαγωγικών θέσεων και
των διδακτικών καινοτομιών του μεγάλου οραματιστή της
παιδείας, επισημαίνοντας συγχρόνως την ανάγκη μελέτης
του πολυσχιδούς, αλλά λησμονημένου έργου του, καθώς και
της κοινωνικοπολιτικής θεωρίας του, δηλαδή ουσιαστικά να
καταδείξει την ανάγκη επανεκτίμησης του μεγάλου δασκάλου
στην εποχή μας. Ειδικότερα, στην εισήγηση συνοψίζονται
και αποτιμώνται συνδυαστικά οι αρχές της παιδαγωγικής
«ηθικής» του Δελμούζου, κατά το ότι το νέο επιστημονικό και
παιδαγωγικό ήθος του στερέωσε και το ιδεολογικό του επιχείρημα, αφενός για την άνοιξη της ελληνικής Παιδαγωγικής
επιστήμης και αφετέρου για τις κραταιές και εξίσου επίκαιρες

γλωσσοδιδακτικές θέσεις του. Ως βασική τεκμηρίωση της
θεώρησης αυτής, πέραν των σχετικών πηγών, αξιοποιείται
η παράλληλη ανάγνωση των ιδεολογικών αφετηριών του
μαχητικού δημοτικιστή δασκάλου στο ζωογόνο πνεύμα
του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, όπως τις εξέφρασε στο
περίφημο, εκτενές δοκίμιό του με τίτλο «Δημοτικισμός και
ελληνική παιδεία» (1916). Η ανακοίνωση αποτελεί συνάμα
έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον άνθρωπο και τον επιστήμονα που εισέφερε στη νεοελληνική Παιδαγωγική επιστήμη
το μεγαλοπρεπές όραμα της ελληνικότητας, τον συνδυασμό της παράδοσης και του νεωτερισμού, την ανανέωση
της διδακτικής τέχνης και οπωσδήποτε την αναγκαιότητα
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Τελικά επισημαίνεται η
ανάγκη αναθεώρησης και επανεκτίμησης της πολύτιμης
παρακαταθήκης του Αλέξανδρου Δελμούζου από την Παιδαγωγική επιστήμη και από τη σύγχρονη, τεχνοκρατικά
προσανατολισμένη, ελληνική εκπαίδευση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ
1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα στην Ελλάδα του μέλλοντος: Eπιτυχίες, προκλήσεις, προοπτικές
Συντονιστής:

Σταμέλος Γιώργος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πάτρας
Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής Τ.Π.Ε.Δ.Δ., Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ι.Ε.Π.
Ρουσσάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπαρτζάκλη Μαριάννα, Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου
Βασιλόπουλος Ανδρέας, Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Σχολής Μωραΐτη

Το Συμπόσιο αυτό προτείνει μια διαπραγμάτευση τόσο της
εμπειρίας των Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων
(Π.Π.Τ.) όσο και των προκλήσεων και των προοπτικών τους.
Τα συγκεκριμένα Τμήματα στη 35ετή εμπειρία τους έχουν
προσφέρει τόσο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και στην εμβάθυνση σε
θέματα Επιστημών της Εκπαίδευσης σε όσους εκπαιδευτικούς
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έχουν επιδιώξει, τόσο
σε επίπεδο τυπικής όσο και σε επίπεδο μη τυπικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, σήμερα, μια σειρά διακυβευμάτων θέτει
σημαντικές προκλήσεις για τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά
Τμήματα: δημογραφική κρίση, οικονομική κρίση, περιορισμός
των διορισμών, είναι μερικές από αυτές. Θα συνεχίσουν να

υπάρχουν τα Π.Π.Τ. στο μέλλον και με ποιά μορφή; Ποιές οι
αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές; Ποιές μπορεί να είναι οι
επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών τους; Είναι μερικά
από τα ερωτήματα που οι συμμετέχοντες στο Συμπόσιο θα
κληθούν να συζητήσουν. Οι συμμετέχοντες κατέχουν θέσεις
τόσο στην κεντρική διοίκηση όσο και στα συγκεκριμένα
Τμήματα αλλά επίσης είναι και εκπαιδευτικοί της πράξης σε
θέσεις ευθύνης με μεγάλη εμπειρία τόσο στην εκπαίδευση
όσο και στην επαγγελματική άσκηση στο χώρο του σχολείου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικά Τμήματα, Εκπαιδευτική Πολιτική, Επαγγελματική
Αποκατάσταση

2ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Εκπαίδευση και Επιμόρφωση στην Επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Συντονίστρια:

Καλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Συζητήτρια:

Παμουκτσόγλου Αναστασία, Δρ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών της Β/θμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας
Αργύρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Παμουκτσόγλου Αναστασία, Δρ. Κοινωνιολογίας Εκπαίδευσης, τ. Πάρεδρος Π.Ι.

Οι σημερινές «κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας»
απαιτούν από τον εκπαιδευτικό, ειδικά στην επαγγελματική
εκπαίδευση, να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες
του μαθητή και του σχολείου, καθώς και τα μηνύματα των
καιρών και να αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες

αλλά και τη σχετική ευθύνη, μέσα στο γενικό πλαίσιο που
καθορίζεται από την πολιτεία. Βάσει αυτής της αντίληψης, ο
εν ενεργεία εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιμορφώνεται από
την είσοδό του στο επάγγελμα έως την αφυπηρέτησή του. Σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης η Τεχνική και Επαγγελματική
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Εκπαίδευση αποτελεί μια ισχυρή συνιστώσα για δημιουργική
άμιλλα με κοινωνική συνοχή. H Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση στηρίζει την ανάπτυξη και προετοιμάζει τους
νέους για την είσοδό τους στην ενεργό επαγγελματική και
κοινωνική ζωή και γι’ αυτό η σύνδεσή της με το εργασιακό
και αναπτυξιακό περιβάλλον είναι απαραίτητη. Έρευνες
έχουν δείξει ότι σε χώρες που είναι ανεπτυγμένη η τεχνική
και επαγγελματική Εκπαίδευση, τα ποσοστά ανεργίας είναι
χαμηλά. Στη χώρα μας, η επαγγελματική εκπαίδευση δεν
μπορεί να επιτύχει τους στόχους της, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί, είτε είναι παραγωγικοί και
αναπτυξιακοί. Στα αίτια που συμβάλλουν στην υποβάθμιση
της συμπεριλαμβάνεται και η ελλιπής ή ελάχιστη επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εργασία, διερευνώνται
μέσω ποιοτικής ανάλυσης, η αναγκαιότητα, η μορφή και τα
χαρακτηριστικά της αιτούμενης από τους εκπαιδευτικούς
επιμόρφωσης. Επιβάλλεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα,

μια επιμόρφωση μικρής ως επί το πλείστον διάρκειας, αλλά
μεγάλης εμβέλειας, αποκεντρωμένη, επαναλαμβανόμενη
και πολυμορφική με αφετηρία τις εθνικές εκπαιδευτικές
προτεραιότητες και τις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει δραστηριότητες υποχρεωτικού ή/και προαιρετικού χαρακτήρα που αποβλέπουν
στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Στην επιδίωξη
των παραπάνω στόχων πέρα από τις μορφές επιμόρφωσης
που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν μπορούν και πρέπει να
συμβάλλουν και νέες μορφές επιμόρφωσης, όπως είναι π.χ.
η επιμόρφωση σε καινοτομίες, η ενίσχυση της συμμετοχής
σε ερευνητικές δράσεις, η αυτοεπιμόρφωση, η ενδοσχολική
επιμόρφωση και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί β/θμιας
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωση,
αποτελεσματικότητα

Η οπτική μελών ΔΕΠ στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης
για τη δυσλεξία: Μια πιλοτική έρευνα
Καλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Αγλαΐα Σταμπολτζή, Ε.ΔΙ.Π, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) ακολουθούν το
άτομο διαβίου κα τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός
μαθητών με δυσλεξία προχωρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία είναι μια πιλοτική έρευνα σε ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μικρού μεγέθους, με στόχο την
εκπαίδευση εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης και την
απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας.
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι γνώσεις των
καθηγητών, μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, τεχνολόγων και
παιδαγωγών, για τη δυσλεξία, οι στάσεις τους απέναντι στους
φοιτητές με δυσλεξία, αλλά και οι στρατηγικές και τεχνικές
που χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν την ιδιαίτερη αυτή
ομάδα του φοιτητικού πληθυσμού. Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 19 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ενός
πανεπιστημιακού ιδρύματος (άντρες: 36,8% και γυναίκες:
63,2%) που η ηλικία τους κυμαινόταν από 30-39 ετών (37%),
40-49 ετών (37%) και 50-59 ετών (26%). Για τη συλλογή των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο εκτός
από τα δημογραφικά στοιχεία περιλάμβανε 13 ερωτήσεις

γνώσεων για τη δυσλεξία, μία ανοιχτού τύπου ερώτηση για
τις τεχνικές διδασκαλίας και υποστήριξης και 16 ερωτήσεις
στάσεων απέναντι στη δυσλεξία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
οι καθηγητές είχαν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων για τη
δυσλεξία (ποσοστό σωστών απαντήσεων:73,68%, ποσοστό
‘δε γνωρίζω’ απαντήσεων: 10,53%). Πρόκειται όμως για ένα
δείγμα καθηγητών με εκπαίδευση, εκτός των άλλων, στο
χώρο της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της ψυχολογίας.
Στην ανοιχτή ερώτηση σχετικά με «τις τεχνικές διδασκαλίας
και υποστήριξης για δυσλεξικούς φοιτητές», οι καθηγητές
ανέφεραν έντεκα τεχνικές με επικρατέστερες «τη χρήση
διαγραμμάτων, εικόνων, εποπτικού υλικού» και «τη χρήση
ΤΠΕ στη διδασκαλία». Η στάση των καθηγητών απέναντι στη
δυσλεξία ήταν γενικώς θετική, εκφράζουν όμως προβληματισμό σχετικά με το πόσο «δίκαιες» και «αντικειμενικές» είναι
οι προσαρμογές και οι ειδικές διατάξεις για τους φοιτητές με
δυσλεξία. Η σύγκριση των στάσεων των καθηγητών με βάση
μη παραμετρικά στατιστικά ανέδειξε μικρές διαφορές με βάση
την ηλικία, την ειδικότητα, την διδακτική εμπειρία και την
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εμπειρία διδασκαλίας σε φοιτητές με δυσλεξία Τα αποτελέσματα
της παρούσας έρευνας, αν και δεν μπορούν να γενικευθούν
λόγω του μικρού δείγματος, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη
δημιουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους φοιτητές με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) ώστε να βελτιωθούν
οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και να αρθούν τα εμπόδια που

συναντούν στη διάρκεια των σπουδών τους, κάτι που -ως
οδηγός-προτείνεται στην παρούσα εργασία.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Β/θμιας
εκπαίδευσης, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, φοιτητές με
δυσλεξία, στάσεις εκπαιδευτικών

Mentoring στη Β/θμια επαγγελματική εκπαίδευση – μελέτη περίπτωσης
Μουρατίδης Μάριος, Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος ΠΕ 82, M.Sc. Φυσικών Επιστημών,ΠΕΣΥΠ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σταμούλη Νίκη, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων
και Κατοικιών, ΠΕΣΥΠ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αγγελακόπουλος Βάιος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, ΠΕΣΥΠ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σιούλα Ελένη, Καθηγήτρια Κοινωνιολόγος, ΠΕΣΥΠ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ρήγα Αικατερίνη, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π,
Καθηγήτρια ΠΕ86, ΠΕΣΥΠ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Βλαχάδη Μαρία, Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, ΠΕΣΥΠ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Την 19η Μαΐου 2010 με το Νόμο 3848 ο θεσμός του Μέντορα
αποτελεί πραγματικότητα για όλους τους εμπλεκομένους
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την εργασία γίνεται
μια σύντομη ιστορική αναδρομή και αναφορά στο θεσμικό
πλαίσιο της συμβουλευτικής καθοδήγησης. Παρουσιάζονται
οι έννοιες του συμβούλου καθοδηγητή - καθοδηγουμένου,
τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για όλους τους συμμετέχοντες
στη μεντορική διαδικασία, τα στάδια της μεντορικής καθοδήγησης και πώς συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη

των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση των εφήβων. Γίνεται
σύντομη αναφορά στις βασικές διαφορές μεταξύ των εννοιών
coaching και mentoring. Παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής του θεσμού του mentoring στο 1ο ΕΠΑΛ
Δραπετσώνας και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν
από αυτή την εφαρμογή στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Καθοδηγητής, καθοδηγούμενος, ανάπτυξη,
διαδικασία, εκπαίδευση

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β/θμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και ελεύθερος χρόνος
Τσακιράκις Γιάννης, Καθηγητής Εφαρμογών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Κιμουλάκης Νικόλαος, Ε.ΔΙ.Π, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι επιμορφωτικές
δραστηριότητες των εκπαιδευτικών της Β/θμιας τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του ελεύθερου
χρόνου τους, οι στάσεις και οι αξίες που απορρέουν από
αυτές τις δραστηριότητες σε συσχέτιση με την ηλικία, το φύλο
και την ειδικότητα. Παράλληλα, αποτυπώνονται οι μορφές
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τις οποίες εκδηλώνουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής
εκπαίδευσης ως εκπαιδευόμενοι σε συνάρτηση με την

υιοθέτηση της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συχνά βρίσκεται εκτός
των τυπικών μορφών μάθησης και διαμορφώνεται στο
πλαίσιο της κάλυψης του ελεύθερου χρόνου των τελευταίων. Πιστεύουμε ότι η συσχέτιση μεταξύ της επιδιωκόμενης
επιμόρφωσης από πλευράς των εκπαιδευτικών και των
προγραμμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη διάρκεια
καθώς και την διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου τους,
μέσα από την πιλοτική έρευνα που διεξήχθη το 2016-17
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μπορεί να αποτελέσει πεδίο άλλων ερευνών στο πλαίσιο της ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί Β/θμιας τεοργάνωσης επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων χνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ελεύθερος χρόνος,
βασισμένων στις ανάγκες και αξίες που προέκυψαν.
ανάγκες, κίνητρα

Η Αφήγηση και οι Ιστορίες ζωής στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Τσέργας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δ.Π.Θ.
Ορφανός Ιωάννης, ΜΔΕ Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Καλούρη Ράνυ, Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
H αφήγηση και οι ιστορίες ζωής έχουν αναδειχθεί ως ένα
ιδιαίτερο επιστημονικό παράδειγμα στις επιστήμες της αγωγής, αλλά και σε πολλές άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η στροφή στην αφήγηση συνδέεται με την
ανάδυση μεταμοντέρνων θεωρητικών προσεγγίσεων και
έχει πραγματοποιηθεί μέσα από αλλεπάλληλες θεωρητικές
τάσεις και αναζητήσεις. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να
εξετάσει το ρόλο της αφήγησης και των ιστοριών ζωής στην
εκπαίδευση, τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
επιχειρώντας μια κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας.
Παράλληλα, διαμορφώνονται προτάσεις για μια συστηματική
αξιοποίηση των αφηγηματικών πρακτικών στην εκπαίδευση
και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Oι αφηγήσεις και
οι ιστορίες των εκπαιδευτικών συλλαμβάνουν και αναπαριστούν με μεγάλη επάρκεια και σύνθετο τρόπο την πράξη
της διδασκαλίας, τη διαδικασία της εκπαίδευσης και την

πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν αφηγηματικές
κατασκευές (narrative constructions), υπό την έννοια ότι
οι προσωπικοί αφηγηματικοί απολογισμοί τους (narrative
accounts) εμπεριέχoυν γνώσεις, εμπειρίες αλλά αντανακλούν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται.
Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών όχι μόνον δομούνται με
αφηγηματικούς όρους , αλλά αναδομούνται συνεχώς μέσα
από αφηγηματικές διεργασίες. Επιπλέον, η αφήγηση και οι
ιστορίες ζωής κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα
άρχισαν να αξιοποιούνται ως ένα σύνολο ερευνητικών
μεθόδων (narrative research methods) στις επιστήμες της
αγωγής, και ιδιαίτερα στην έρευνα για την εκπαίδευση και
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αφήγηση, ιστορίες, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επαγγελματική ανάπτυξη

3ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Η Επιχειρηματικότητα στη Σχολική Τάξη
Συντονιστής:

Καμαριανός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Λαμπρόπουλος Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Καμαριανός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Βάθη Π., Δρ. Επιστημών της Αγωγής, Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας
Βασιλόπουλος Α., Δρ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολή Μωραΐτη
Ασημάκη Ε., Ερευνήτρια
Καστανιά Τ., Ερευνήτρια

Η παρούσα συζήτηση αποσκοπεί να συμβάλλει στον ευ- της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα
ρύτερο προβληματισμό για την εισαγωγή και διαχείριση είναι κοινός τόπος προβληματισμού η εισαγωγή της επι-
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χειρηματικότητας στην σχολική τάξη καθώς από την μία η
διαδικασία συνδέεται με το λόγο της Αγοράς ενώ από την
άλλη με την καινοτομία, την δημιουργία, την δυνατότητα
ανάληψης κινδύνου και της προσωπικής δέσμευσης και
εμπλοκής (Global Entrepreneurship Monitor, 2009). Τα
τελευταία χαρακτηριστικά της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως μέρος των επιδιωκόμενων μαθησιακών
αποτελεσμάτων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό την οπτική
των επιδράσεων της υποχώρησης του κοινωνικού κράτους
αλλά και του συνολικού τεχνολογικού μετασχηματισμού των
δυτικών κοινωνιών. Ιδιαίτερα στην ελληνική εκπαίδευση η
αναίρεση της γραμμικότητας των διαδρομών (από το πτυχίο
στον διορισμό) εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης δημιούργησε την επιταγή για δράσεις όπου την ιστορική ευθύνη
της επιλογής στην χάραξη της επαγγελματικής και κοινωνικής
διαδρομής την έχει το ίδιο το υποκείμενο. Η εισαγωγή της
επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη και συνολικά στη
σπουδή αποσκοπεί ακριβώς σε αυτή την καλλιέργεια της
βούλησης του κοινωνικού υποκειμένου (Πράσινη Βίβλος
για Την Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, 2003). Έτσι η
καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας καθιστά την τελευταία
τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Η σχετική έρευνα η οποία
θα παρουσιαστεί και η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία
της συζήτησης έχει ως στόχο να διερευνηθούν οι διαστάσεις
και οι παράγοντες της εισαγωγής της επιχειρηματικότητας
στη σχολική τάξη. Σε αυτήν την προσπάθεια οι επιπτώσεις
της χρηματοοικονομικής κρίσης παράγουν ένα ιδιαίτερο
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πλαίσιο. Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια διεξάγεται
από το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων
της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου
Πατρών από το 2017. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης
συζήτησης η παρουσίαση της μελέτης επικεντρώθηκε στη
θεματική της νοηματοδότησης της επιχειρηματικότητας από
τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Στα πλαίσια συνεπώς
αυτής της ποσοτικής προσέγγισης αντλούνται δεδομένα
με τη χρήση του εργαλείου του ερωτηματολογίου. Πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
που φοίτησαν και φοιτούν στο ΠΤΔΕ της Πάτρας. Για την
ποσοτική ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS
ενώ τα δεδομένα συμπληρώθηκαν με (κριτική) ανάλυση
λόγου σε επίσημα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής. Με
βάση τη μέχρι σήμερα επεξεργασία των δεδομένων, οι
νοηματοδοτήσεις της επιχειρηματικότητας στη διασύνδεσή
της με την δημιουργικότητα και την καινοτομία στη σχολική
τάξη είναι αδύναμη. Τελικά απώτερο σκοπό της συζήτησης
αποτελεί η προσπάθεια να τεθεί άμεσα το ζήτημα της κοινωνικής σημασίας επιχειρηματικότητας με σαφή αναφορά
στην προβληματική που αναπτύσσεται στις δυτικές κοινωνίες
σχετικά με το κυρίαρχο ζητούμενο της κοινωνικής συνοχής
και της ποιότητας της δυτικής πολιτειότητας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Κρίση
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Τροποποίηση αντιλήψεων διδακτικής αυτεπάρκειας εκπαιδευτικών προσχολικής
εκπαίδευσης στην περίπτωση της διδασκαλίας πιθανολογικών εννοιών
Αγγελοπούλου Διονυσία, Νηπιαγωγός
Ζαχάρος Κώστας, Καθηγητής, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστημίου Πατρών
Οι αλλαγές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργούν
την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής
εξέλιξης του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, η επιμόρφωση στο
αντικείμενο των μαθηματικών κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρευνες υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικoί στη διδασκαλία του εν λόγω
αντικειμένου. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την υλοποίηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης εν
ενεργεία νηπιαγωγών στο αντικείμενο των πιθανοτήτων, που
αποτελούν ένα νέο αντικείμενο στο αναμορφωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθηματικών στο ελληνικό νηπιαγωγείο.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης επιδιώκει να τροποποιήσει τις
αρνητικές αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών με στόχο την ενίσχυση των αντιλήψεων διδακτικής
αυτεπάρκειας τους. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε
σε μια οιωνεί πειραματική διαδικασία, που συμμετείχαν
32 εν ενεργεία νηπιαγωγοί του Νομού Αχαΐας και περιείχε
τα εξής στάδια: Αρχικά τη διερεύνηση των πεποιθήσεων
διδακτικής αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διδασκαλία των πιθανολογικών εννοιών μέσω ενός ερωτηματολογίου. Το δεύτερο στάδιο περιλάμβανε τη συμμετοχή
των εκπαιδευτικών του δείγματος σε μια διαδικασία μάθησης
που χαρακτηρίζεται ως «διερευνητική μάθηση» και είχε ως
κύρια χαρακτηριστικά την αυτενέργεια, τον πειραματισμό,

την αλληλεπίδραση και τη παραγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων πάνω στις πιθανολογικές έννοιες.
Επίσης, τη διδασκαλία σε σχολικές τάξεις των επιλεγμένων
σεναρίων, ακολουθούμενη από διαδικασία ανατροφοδότησης.
Το τελικό στάδιο της έρευνας περιλάμβανε τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του προγράμματος. Η
ποσοτική ανάλυση των ευρημάτων έδειξε τη θετική μεταβολή
στις αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών του δείγματος. Μετά το επιμορφωτικό πρόγραμμα τα
συναισθήματα άγχους, ανασφάλειας και ανεπάρκειας για τη
διδασκαλία του αντικειμένου των πιθανοτήτων μειώθηκαν
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Επίσης, τα ποιοτικά ευρήματα καταδεικνύουν το ενδιαφέρον, την αυτενέργεια, την
ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών και τη δημιουργικότητα
των νηπιαγωγών της έρευνας. Συμπερασματικά, η έρευνα
κατέδειξε το ενδιαφέρον των νηπιαγωγών που συμμετείχαν
στις διαδικασίες επιμόρφωσης σε αντικείμενα των μαθηματικών, όπως αυτό των πιθανολογικών εννοιών. Το γεγονός
αυτό αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη για την ανάγκη σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων ελκυστικών για τους
εκπαιδευτικούς και αποτελεσματικών στη στόχευσή τους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Διδακτική
Αυτεπάρκεια, Έννοιες Πιθανοτήτων, Προσχολική Εκπαίδευση

Διδακτικές πρακτικές και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για
τη διδασκαλία του γραμματισμού στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Αϊδίνης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ
Βασιλική Μπαξεβανίδου, Φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε, Α.Π.Θ.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου
είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς κατηγοριών αποφάσεων
αλλά και προϋποθέσεων συνδεδεμένων μεταξύ τους. Σε

αυτές τις κατηγορίες αποφάσεων εντάσσονται οι αποφάσεις
για το περιεχόμενο της διδασκαλίας που περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, το γνωστικό αντικείμενο και τα αναλυτικά
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προγράμματα και επηρεάζουν τόσο τις μεθόδους διδασκαλίας
όσο και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση του
μαθήματος. Καθώς έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 10
χρόνια από την εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων για
τη διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, στόχος της
παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αλλαγές που αυτά
επέφεραν στη μέθοδο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος
στην Α’ τάξη και στα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται
για την οργάνωσή του. Το πρώτο ερώτημα που ανακύπτει
αφορά στην αξιοποίηση της γνώσης που οικοδομείται στο
Νηπιαγωγείο από τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη τάξη του
Δημοτικού Σχολείου. Η προσέγγιση που υιοθετείται για τη
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην πρώτη τάξη του
Δημοτικού Σχολείου είναι ένα συνδυαστικό/υβριδικό μοντέλο
τεσσάρων μεθόδων/προσεγγίσεων, της αναλυτικοσυνθετικής,
της ολιστικής, του αναδυόμενου γραμματισμού και της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Ωστόσο, πόσο καλά γνωρίζουν
οι εκπαιδευτικοί αυτές τις διαφορετικές μεθόδους και πόσο
έτοιμοι ήταν και είναι να τις εφαρμόσουν στη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση;
Τελικά σε τι πιστεύουν ότι έχει διαφοροποιηθεί η διδασκαλία
τους με βάση αυτή την καινούρια διδακτική πρόταση και τι
πραγματικά έχει αλλάξει στη διδασκαλία της γλώσσας στην
πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου; Τα παραπάνω ερωτήματα

ερευνώνται μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε
από 90 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που
έχουν διδάξει στην Α’ τάξη τα τελευταία 10 χρόνια. Στο ερωτηματολόγιο οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σχετικά με το αν γνωρίζουν το Α.Π.Σ. και ΔΕΕΠΣ
για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος για την πρώτη
τάξη και το Νηπιαγωγείο και πόσο το χρησιμοποιούν. Επιπλέον ερευνήθηκαν οι γνώσεις τους για τις διαφορετικές
μεθόδους/προσεγγίσεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία,
καθώς και οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στην
τάξη. Σε 10 εκπαιδευτικούς που δίδασκαν σε πρώτη τάξη
κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας πραγματοποίηθηκε
ατομική συνέντευξη καθώς και εβδομαδιαία παρατήρηση
στην τάξη. Τα αποτελέσματα τόσο από την παρατήρηση, όσο
και από τη συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο έδειξαν ότι η
αναλυτικοσυνθετική μέθοδος κυριαρχεί στη διδασκαλία της
γλώσσας στην πρώτη τάξη και το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί
το κύριο μέσο για τη διδασκαλία. Διαφορές διαπιστώθηκαν σε
σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές, τη μετεκπαίδευση
και το φύλο των εκπαιδευτικών όχι όμως με προγράμματα
επιμόρφωσης που παρακολούθησαν.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Γραμματισμός, Α΄ Δημοτικού, Διδακτικές
πρακτικές, εκπαιδευτικοί

Επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας σε συνάρτηση
με την οικονομική κρίση και τις οικονομικές και θεσμικές αλλαγές
Αλεξίου Παρασκευή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ε.Α.Π.
Μπέλλος Δημήτριος, Διευθυντής, Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βόνιτσας
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης συντελούνται στο χώρο της εκπαίδευσης σημαντικές οικονομικές
και θεσμικές αλλαγές που επιβαρύνουν το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού και επηρεάζουν την άσκηση των διδακτικών
του καθηκόντων. Ενδεικτικά πρόκειται για μισθολογικές
περικοπές, μείωση προσλήψεων, κλείσιμο ή συγχώνευση
σχολείων, αύξηση διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών και
δραστικό περιορισμό λειτουργικών δαπανών. Δεδομένης δε
της ηθικής και ανθρωπιστικής διάστασης του εκπαιδευτικού
επαγγέλματος (Jarvis, 2005), της σύνδεσης και αλληλεπίδρασής του με το κοινωνικό γίγνεσθαι (Κελπανίδης, 2012)
καθώς και της αναμφισβήτητης σημασίας του στην ανάπτυξη

και εξέλιξη του ανθρώπου είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός
να εκτελεί τα διδακτικά του καθήκοντα ανεπηρέαστος από
στρεσογόνους παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίζεται
η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Λαμβανομένων των
παραπάνω υπόψη θεωρήθηκε αναγκαίο να μελετηθεί το
φαινόμενο της οικονομικής κρίσης σε συνάρτηση με την
επίδρασή του στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε
βιβλιογραφική ανασκόπηση και αφού διαπιστώθηκε έλλειμμα
σε συναφείς έρευνες και επαρκή ερευνητικά δεδομένα,
αποφασίστηκε διεξαγωγή νέας εμπειρικής έρευνας για την
αρτιότερη αποτύπωση της κατάστασης. Σκοπός της έρευνας
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είναι να διερευνήσει και να αναδείξει αν και σε ποιο βαθμό,
η οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικές και θεσμικές
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν άγχος στους εκπαιδευτικούς του νομού Αιτωλοακαρνανίας τόσο κατά την
άσκηση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων όσο και
εκτός σχολείου. Για την επίτευξη του ερευνητικού στόχου
επιλέγεται ως καταλληλότερη η ποσοτική μεθοδολογική
προσέγγιση, καθώς διασφαλίζει ένα σχετικά διευρυμένο
δείγμα και στοιχεία σχετικά με πολλά πεδία. Ως ερευνητικό
εργαλείο αξιοποιείται ερωτηματολόγιο πεντάβαθμης κλίμακας
τύπου Likert, που δομήθηκε με κλειστού τύπου ερωτήσεις.
Στον σχηματισμό του ερωτηματολογίου δόθηκε βαρύτητα
τόσο στη σαφήνεια και ακρίβεια των ερωτήσεων όσο και
στην εξωτερική εμφάνιση του εντύπου. Το δείγμα της έρευνας
αποτέλεσαν 40 εκπαιδευτικοί του νομού Αιτωλοακαρνανίας,
ενώ η δειγματοληψία είναι βολική. Μελετώντας τα αποτελέ-

σματα της έρευνας διαπιστώνουμε πως η οικονομική κρίση
αποτελεί σημαντικό παράγοντα άγχους για τη συντριπτική
πλειοψηφία των ερωτηθέντων ακόμα και κατά την άσκηση
των διδακτικών καθηκόντων, δεν επηρεάζει ωστόσο σχεδόν καθόλου την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Ενώ η
αύξηση ωραρίου και οι αναθέσεις β΄ ή γ΄ βαθμού δημιουργούν λιγότερο ή περισσότερο άγχος στους εκπαιδευτικούς, η
συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει πως τόσο οι συναδελφικές
σχέσεις όσο και το εργασιακό περιβάλλον δεν επηρεάζονται
ιδιαίτερα. Αντίθετα οι συγχωνεύσεις τμημάτων και το κλείσιμο
σχολικών μονάδων καθώς και η συμπλήρωση ωραρίου
σε δύο ή περισσότερα σχολεία, προκαλούν από μέτριο έως
πάρα πολύ άγχος σχεδόν στην ολομέλεια των ερωτηθέντων.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Οικονομική κρίση, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών

Η διά βίου μάθηση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε θέματα Τ.Π.Ε.
Αμπατζόγλου Αναστασία, Υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Θεοδώρα Τερζοπούλου, Υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κατέχουν μία όλο και πιο σημαντική θέση στη διδακτική και
μαθησιακή διαδικασία (Λαφατζή, 2005, Ζωγόπουλου, 2001,
Κασιμάτη &Γιαλαμάς, 2001, Μπαλτζής&Κελεσίδης, 2000,
Παπαναούμ, 1994). Η κατάλληλη χρήση, εξοικείωση και
αξιοποίηση τους από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
παρέχει πολλαπλές δυνατότητες και οφέλη στους μαθητές
ειδικής αγωγής (ΕΣΑμεΑ, 2014). Έρευνες δείχνουν τη θετική
στάση των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση και την θετική επίδραση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όμως συγχρόνως
δηλώνουν ανεπαρκώς προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι
με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τη χρήση τους. Στην παρούσα εισήγηση ερευνάται η σημασία της δια βίου μάθησης
των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε θέματα Τ.Π.Ε. με
τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας σε 67 εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το σχολικό

έτος 2017-2018. Στόχος είναι η διερεύνηση των στάσεων
και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη
χρησιμότητα, τη σημασία και την αναγκαιότητα της δια βίου
μάθησης στις Τ.Π.Ε., τους τρόπους ενημέρωσης σχετικών
προγραμμάτων, τους παράγοντες που εμποδίζουν τη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης, τα είδη επιμόρφωσης
που προτιμούν, κ.ά. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών φανερώνουν θετική στάση για την αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη διδασκαλία αλλά, η ανεπαρκή κατάρτισή τους
αποτελεί κύριο παράγοντα αποθάρρυνσης χρήσης νέων
τεχνολογιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, τονίζοντας
την ανάγκη της δια βίου μάθησης σε θέματα των ΤΠΕ.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διά βίου Μάθηση, Εκπαιδευτικοί Ειδικής
Αγωγής, Τ.Π.Ε.
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Η διά βίου μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης
σε θέματα εικαστικής αγωγής
Αμπατζόγλου Αναστασία, Υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η καλλιτεχνική αγωγή και πιο συγκεκριμένα η εικαστική
αγωγή, αποτελεί σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού έργου
και απαραίτητο στοιχείο του αναλυτικού προγράμματος. Η
διδασκαλία των διαφόρων μορφών καλλιτεχνικής αγωγής προσφέρει την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών,
των καλλιτεχνικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων, και την
κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης. Επίσης, συμβάλει
στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών, της
φαντασίας τους, της κριτικής σκέψης τους, της συνεργατικότητάς τους, κ.ά., στην έκφραση των συναισθημάτων
τους, των φοβιών τους κλπ. (Σάλλα, 2008). Για να διδαχτούν
σωστά από τους εκπαιδευτικούς χρειάζεται η κατάλληλη
προετοιμασία τους, μέσα από την βασική κατάρτισή τους και
τη δια βίου μάθηση σχετικά με τη διδακτική της εικαστικής
τέχνης. Με τη δια βίου απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών
γνώσεων, οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να αναπτύσσουν,
να διαφοροποιούν και να προσαρμόζουν τις παιδαγωγικές
τους μεθόδους ανάλογα με τις συναισθηματικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις του μαθητικού κοινού (Σάλλα, 2008,
Βάος, 2000). Στόχος της εισήγησης αυτής είναι η μελέτη και
η διερεύνηση της δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών
σε θέματα εικαστικής αγωγής, ενώ επίσης, γίνεται και μία
σύντομη ιστορική αναδρομή στην επαγγελματική κατάρτιση
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη
φοίτησή τους στις σχολές κατάρτισης. Το ερευνητικό μέρος

της παρούσας εισήγησης αποσκοπεί στην εξέταση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης
αναφορικά με το ρόλο της εικαστικής αγωγής στο σύγχρονο
σχολείο και τη δια βίου επιμόρφωσή τους. Για τη διερεύνηση
των απόψεων των εκπαιδευτικών, επιλέχθηκε η ποιοτική
ερευνητική προσέγγιση. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη πραγματοποίηση 38 ημι-δομημένων
συνεντεύξεων, αφού πρωτίστως πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της λήψης πιλοτικής συνέντευξης σε 2 εκπαιδευτικούς,
σε προκαταρκτική φάση. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το
σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (Νηπιαγωγούς), στο νομό των Δωδεκανήσων.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών από τις βασικές σπουδές,
καθώς και οι αντιλήψεις για το βαθμό της αναγκαιότητας
περαιτέρω επιμόρφωσης σε θέματα εικαστικής αγωγής,
τους φορείς, το χρόνο και το χώρο διεξαγωγής κ.ά.. Από τα
ευρήματα της έρευνας, διαπιστώνεται έντονη η επιθυμία
συχνότερης συμμετοχής σε σχετικές επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα δια βίου μάθησης, αφού θεωρούν
ότι θα τους βοηθήσει ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα
στις απαιτήσεις του σύγχρονου διδακτικού και ρόλου τους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διά βίου μάθηση εκπαιδευτικών, αισθητική αγωγή, προσχολική εκπαίδευση

Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επαγγελματική τους ενδυνάμωση
Ανδρικόπουλος Βασίλειος
Αμαλία Α. Υφαντή, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Στη σύγχρονη εποχή, ο καταιγισμός της γνώσης και η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αναπόφευκτα επιφέρει βαθιές
αλλαγές στους εκπαιδευτικούς θεσμούς γενικότερα και στο
σχολείο ειδικότερα. Συχνά υιοθετούνται νεοφιλελεύθερα προτάγματα με βασικά χαρακτηριστικά την αποτελεσματικότητα,
τη λογοδοσία, τα πρότυπα (standards), την αποδοτικότητα
και την ισόρροπη σχέση κόστους-οφέλους. Σε ένα τέτοιο

πλαίσιο, η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
προτείνεται ως μέσον επίτευξης των προαναφερθέντων
στόχων και κυρίως προώθησης της αποτελεσματικότητας
του σχολείου και βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης.Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
δείχνει πως η επαγγελματική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές, πράγμα που
αντικατοπτρίζει το διεθνές ενδιαφέρον για τη βελτίωση του
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επαγγελματικού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών ως
βασικού στοιχείου για τη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας και του σχολείου. Τα ερευνητικά δεδομένα, μέσα
από μια ποικιλία προσεγγίσεων, αναδεικνύουν την ανάγκη
για επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και
συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη,
πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη έννοια.Στην εμπειρική αυτή
μελέτη διερευνώνται οι απόψεις ενός δείγματος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επαγγελματική τους
ενδυνάμωση. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εμπειρική
έρευνα σε αστικά σχολεία της Πάτρας, με την τεχνική του
ανώνυμου ερωτηματολογίου. Το δείγμα συγκροτήθηκε
από εκατόν τριάντα (n=130) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε 20 δημόσια δημοτικά σχολεία της Πάτρας.
Για το σκοπό της έρευνας εξετάστηκαν έξι διαστάσεις της
επαγγελματικής ενδυνάμωσης, ήτοι: i) λήψη αποφάσεων,
ii) επαγγελματική ανάπτυξη, iii) επαγγελματικό κύρος, iv)
αυτονομία, v) αυτοαποτελεσματικότητα, vi) αντίκτυπος. Η

ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε ότι οι εκπαιδευτικοί
του δείγματος είχαν υψηλό επίπεδο ενδυνάμωσης όσον
αφορά στη διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και υψηλό επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας.
Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν
περιορισμένη αυτονομία και μικρή συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με σημαντικές πτυχές του
επαγγέλματός τους.Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης αντικατοπτρίζουν τόσο τη δομική όσο και
την ψυχολογική διάσταση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης
των εκπαιδευτικών και παρέχουν μια ολιστική και συνεκτική
προσέγγιση σε μια τέτοια διαδικασία ενθαρρύνοντας περαιτέρω ερευνητικές δράσεις σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο
πεδίο της εκπαίδευσης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματική ενδυνάμωση, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσια δημοτικά
σχολεία, εμπειρική έρευνα.

Η αναγκαιότητα αξιολόγησης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών του σήμερα
Ανυφαντή Μαρία, Υποψήφια διδάκτορας, Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.
Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη λειτουργία της εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το τι είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, με
τα επιχειρήματα υπέρ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
και της ανάγκης για μετεκπαίδευση και επιμόρφωσή τους,
με πιθανά προβλήματα στην αξιολόγησή τους στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και με τη μεθοδολογία της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού γενικότερα, όπως αυτά όλα
προκύπτουν βιβλιογραφικά. Αν και στη συνείδηση πολλών
η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ταυτίζεται έως σήμερα με
την εξέταση και την βαθμολόγηση, μέσω της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης επιδιώκεται ο καθορισμός της αποτελεσματικότητας μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας και ο υπολογισμός
της υλοποίησης σκοπών για τη λήψη εκπαιδευτικών και
άλλων αποφάσεων. Συνεπώς εκπαιδευτική αξιολόγηση

είναι η συστηματική και οργανωμένη διαδικασία, στην οποία
άτομα, μέσα, πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού
μηχανισμού εκτιμούνται με προκαθορισμένα κριτήρια και
σκοπούς. Επιπλέον, θα υπάρξει αναφορά στα θεωρητικά σχήματα αξιολόγησης:στοχοκεντρικά (Tyler, Metfessel, Provus),
εμπειριοκεντρικά (Scriven, Eisner,Borich), αντιπαραθετικά,
δυναμικής αξιολόγησης, πλουραλιστικά(Stake,Guba,Rippey)
κλπ.Σχετικά με τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, θα κάνουμε λόγο για τους φορείς ,τους στόχουςσκοπούς, τα κριτήρια, τα είδη αξιολόγησης, την εκάστοτε
μέθοδο αξιολόγησης και την κατάσταση της αξιολόγησης
στην χώρα μας σήμερα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικός, αξιολόγηση, θεωρητικά
σχήματα, αναγκαιότητα
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Η διασύνδεση του άγχους του θανάτου, με την πνευματική ευαισθησία
και τον αυτοπροσδιοριζόμενο τύπο προσκόλλησης.
Στρατηγικές διαχείρισης πένθους-απώλειας μέσω της σύστασης ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος
Αποστολάκου Φωτεινή, Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Κατσικαρέλη Χριστίνα, Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διασύνδεση του φόβου
του θανάτου με το επίπεδο πνευματικών αναζητήσεων των
παιδιών και η συσχέτιση αυτών των παραγόντων με το είδος του δεσμού προσκόλλησης στη μέση παιδική ηλικία. Η
μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν η διανομή
τριών ερωτηματολογίων με κλίμακες Likert, μία για κάθε
ερευνητική συνιστώσα. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 155 μαθητές και των δύο φύλων, στην Πέμπτη και
Έκτη Τάξη σε Δημοτικά Σχολεία της Πάτρας. Σε στατιστικές
αναλύσεις, οι πρακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν, ανάλυση ANOVA της μονής κατεύθυνσης και ιεραρχικής παλινδρόμησης διακύμανσης. Οι στατιστικές από την
ανάλυση δειγμάτων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SPSS
έδειξαν ότι τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας του δημοτικού
σχολείου (Έκτη Τάξη), ιδίως τα κορίτσια έχουν πνευματικές
αναζητήσεις και ανησυχίες, πράγμα που αποδίδεται στην
διάσταση του συναισθήματος της ταυτότητας του φύλου. Επιπλέον, τα παιδιά με ασφαλή τύπο προσκόλλησης εμφάνισαν
μεγαλύτερο επίπεδο πνευματικότητας σε σχέση με τα παιδιά

με αμφιθυμικό τύπο προσκόλλησης λόγω της διαφοράς σε
επίπεδο συναισθηματικής επίγνωσης. Ταυτόχρονα, ο φόβος
του θανάτου δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάλογα με το φύλο και τη σχολική τάξη, αλλά έχει θετικές
συσχετίσεις με όλες τις διαστάσεις της πνευματικότητας (αίσθηση της κοινότητας, αίσθηση της αξίας, αίσθηση μυστηρίου,
αίσθηση της συνείδησης).Ωστόσο, διαπιστώνεται αρνητική
συσχέτιση μεταξύ του ανασφαλούς τύπου προσκόλλησης
και των χαμηλών επίπεδων πνευματικής ανησυχίας. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι είναι δυνατόν να προβλεφθεί η
πνευματικότητα των παιδιών από το σχετικό με τον θάνατο
επίπεδο φόβου, που τα χαρακτηρίζει. Η ιεραρχική ανάλυση
του μοντέλου οδήγησε στην πρόβλεψη των πνευματικών
αναζητήσεων ανάλογα με το φύλο, τη σχολική τάξη, τον
τύπο του δεσμού και τον φόβο του θανάτου, καθιστώντας το
μοντέλο στατιστικά σημαντικό. F (4, 150) = 5.02, p = 0.001 ).
ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ: Άγχος θανάτου, πνευματική ευαισθησία,
προσκόλληση, ψυχοεκπαίδευση

Rubrics: Ένα σύγχρονο εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού
Ασβεστά Άννα Χριστίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
Με την παρούσα εργασία στοχεύουμε στην ανάδειξη των
ρουμπρικών αξιολόγησης ως εύχρηστου εργαλείου για την
εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών στη χώρα
μας. Μια προσεκτική επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας
μας κατακλύζει με πλήθος καινοτόμων τεχνικών αξιολόγησης
οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την
αντικειμενικότερη αξιολόγηση των μαθητών αλλά και για
την αξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών κάτι το οποίο
θεωρείται ότι εντέλει συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική
ανάπτυξή τους. Στη Κοινωνία της Μάθησης (Learning Society),
στην οποία ζούμε και δρούμε, κυριαρχεί πλέον η θεωρία του
κοινωνικού εποικοδομητισμού (Social constructivism) σε
σχέση με τη μάθηση η οποία ερείδεται στις αρχές της οικο-

δόμησης της γνώσης και όχι της απλής μετάδοσής της από
κάποια αυθεντία. Γι’ αυτό και η ανάγκη εκσυγχρονισμού και
των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς
στο πεδίο της αξιολόγησης φαντάζει αναπόδραστη. Ένα από
τα δυναμικά εργαλεία-τεχνικές αξιολόγησης της σύγχρονής
εποχής που προτείνεται είναι οι ρουμπρίκες αξιολόγησης
(Rubricsassessment) οι οποίες στην ουσία τους αποτελούν
έναν περιγραφικό οδηγό επίδοσης που διαρθρώνεται βάσει
εκ των προτέρων καθορισμένων κριτηρίων. Η παιδαγωγική
τους αξία, ανάμεσα σε άλλα, συνίσταται και στην ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης, του αναστοχασμού και της αυτογνωσίας, δεξιοτήτων οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τον
ολοκληρωμένο άνθρωπο του 21ου αιώνα και πόσο μάλλον
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για τον εκπαιδευτικό που καλείται να εφοδιάσει τους μαθητές
του με τις ίδιες αυτές δεξιότητες. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί
«σημείο αντιλεγόμενο», οι ρουμπρίκες αυτοαξιολόγησης του
εκπαιδευτικού θα μπορούσαν να αποτελέσουν προοδευτικά
μια αποδεκτή και ευκολοδιάβατη οδό προς τη διαμόρφωση
μιας κουλτούρας αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς- επαγγελματίες. Αν και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός πως
το εκπαιδευτικό έργο διακρίνεται για τη συνθετότητά του και
για τη δυναμικότητα του χαρακτήρα του - κάτι που σημαίνει
ότι η δυσκολία να οριστούν κοινά κριτήρια αξιολόγησης για
όλους τους εκπαιδευτικούς είναι τεράστια - εντούτοις, ο κάθε

εκπαιδευτικός μέσω πολυποίκιλων λογισμικών σχεδιασμού
ρουμπρικών είναι πια σε θέση να δημιουργήσει με ελάχιστο
κόπο και σε λίγο χρόνο ρουμπρίκες αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους της διδασκαλίας του
έτσι ώστε να καλύπτονται οι παράμετροι που ο ίδιος θεωρεί
σημαντικές. Μέσω αυτής της πρακτικής θα του δίνεται η
δυνατότητα να αναστοχάζεται πάνω στα συμπεράσματά του
και να οδηγείται στη βελτίωση των ατομικών του δεξιοτήτων
και, ακολούθως, του εκπαιδευτικού του έργου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ρουμπρίκες αυτοαξιολόγησης, δεξιότητες
21ου αιώνα, κοινωνικός εποικοδομητισμός

Η συμβολή της επιμόρφωσης του Διευθυντή/τριας – Προϊσταμένου/ης του σχολείου, πάνω σε διοικητικά και
οργανωτικά θέματα, στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Αυγουστή Μαρία,Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κοτζάκη Ειρήνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μακρογιαννάκης Εμμανουήλ, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ο γενικότερος σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην επιμόρφωση που έχουν λάβει οι
εκπαιδευτικοί που καλούνται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο
σε μια σχολική μονάδα, πάνω σε διοικητικά και οργανωτικά
θέματα και την συμβολή αυτής της επιμόρφωσης στην εφαρμογή των διοικητικών και οργανωτικών τους καθηκόντων.
Βιβλιογραφικά συναντώνται πολλές έρευνες σχετικά με την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικότερα και λιγότερο
συγκεκριμένα των διευθυντών και των προϊσταμένων και
ξεχωριστά άλλες ερευνητικές εργασίες που ασχολούνται
με την αποτελεσματικότητα των διευθυντών και προϊσταμένων στον ρόλο τους. Στόχος της επί χείρας ερευνητικής
πρότασης ήταν να ελέγξει αν υπάρχει σχέση και συνάφεια
ανάμεσα στην επιμόρφωση που έχουν λάβει οι διευθυντές
και προϊστάμενοι που τοποθετούνται στην σχολική μονάδα,
πριν από την τοποθέτηση τους σε αυτήν τη θέση, με την αποτελεσματικότητα που οι ίδιοι παρουσιάζουν κατά την άσκηση
των διοικητικών και οργανωτικών τους καθηκόντων. Για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με
κλειστού τύπου ερωτήσεις αλλά και ερωτήσεις κλίμακας

Likert που δόθηκε σε διευθυντές/ τριεςκαι Προϊσταμένους
/ες Δημοτικών Σχολείων και νηπιαγωγείων των νομών
Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με
το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι οι περισσότεροι διευθυντές/τριες-προϊστάμενοι/ες δεν
έχουν λάβει μια ικανοποιητική επιμόρφωση πριν αναλάβουν
την αντίστοιχη θέση, ή έχουν λάβει μια μικρή και καθόλου
ικανοποιητική επιμόρφωση πάνω σε αυτά τα θέματα και
επίσης ότι η πλειοψηφία του δείγματος θα επιθυμούσε πολύ
να λάβει μια τέτοιου τύπου επιμόρφωση. Βασισμένοι στα
αποτελέσματα κάναμε προτάσεις σχετικά με τον τρόπο και
τον χρόνο επιμόρφωσης τον εκπαιδευτικών πάνω σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα αλλά και με την ένταξη του
συγκεκριμένου θέματος στον σχεδιασμό της γενικότερης
εκπαιδευτικής πολιτικής.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση στελεχών, ο ρόλος του
διευθυντή, διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα στο σχολείο, σκοποί επιμόρφωσης, τρόποι επιμόρφωσης , μορφές
επιμόρφωσης
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Συλλογικές δράσεις στο σχολείο ως κοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Καπογιάννης Δημήτρης, αφ.Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας
Βάθη-Σαράβα Παναγιώτα, Κοινωνική ερευνήτρια
Αναμφισβήτητα, βασικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι η
διαμόρφωση του ενεργού πολίτη εφοδιασμένου με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθεί
με επιτυχία στα απαιτήσεις του κοινωνικού στίβου. Προς
αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η μύηση των μαθητών
στην κοινωνική ιδίως επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
που αποτελούν βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης στις
σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όχι μόνο
σε εθνική, αλλά σε διεθνή κλίμακα. Σήμερα, η εκπαίδευση
καλείται επίσης να δώσει νέες απαντήσεις σε προβλήματα
που τίθενται από το ραγδαία διαφοροποιούμενο διεθνές
περιβάλλον, κινούμενη με αποφασιστικά βήματα προς δύο
άξονες. Άξονες συναρτημένους στενά i) με το πνεύμα νέας
πολιτειότητας και ii) με την αντίληψη περί κοινωνικής επιχειρηματικότητας, άξονες που απαιτείται να πρυτανεύσουν
στη νέα γενιά. Από εδώ απορρέει η αναγκαιότητα επαναθεώρησης του ρόλου των εκπαιδευτικών προς τέτοιους
προσανατολισμούς. Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται
την κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών- μελλοντικών
εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών τους
σπουδών αλλά και τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση
των μάχιμων εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι ανάλυση πολιτικού ρηματικού λόγου (discourseanalysis) σε νομοθετικά
κείμενα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους προς τους
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν το ρόλο τους στην καλλιέργεια
κοινωνικών και συνεργατικών δεξιοτήτων στους μαθητές
μέσω διαθεματικών βιωματικών δραστηριοτήτων όπως,
για παράδειγμα, τα προγράμματα (περιβαλλοντικά, αγω-

γής υγείας κλπ), οι μαθητικές εφημερίδες και οι μαθητικοί
συνεταιρισμοί. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας έχει ως
αφετηρία την αναζήτηση πεδίων σύγκλισης μεταξύ αφενός
επεξεργασιών που απορρέουν από σύγχρονες παιδαγωγικές
αντιλήψεις που εγγράφονται στο ρεύμα της ομαδοσυνεργατικής παράδοσης και αντίστοιχων προσεγγίσεων περί οργανωσιακής μάθησης και, αφετέρου, ερευνητικών δεδομένων
από κοινωνικούς πειραματισμούς που εκβάλλουν στα πεδία
της δημιουργικότητας, της θεσμικής καινοτομίας και της
συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πειραματισμούς
που εγγράφονται στη θεωρητική παράδοση της κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας. Από τη μελέτη μας προκύπτει
πως, πέρα από τον πολλαπλασιασμό, σε ποσοτικό επίπεδο,
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου, όπως
τα προαναφερθέντα προγράμματα, που μπορούν να έχουν
θετικό αντίκτυπο τόσο στην ενδυνάμωση της πολιτειότητας
όσο και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητευομένων εν τούτοις, τα αποτελέσματα, όσον αφορά στην
προαγωγή της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και τη θεσμική καινοτομία, δεν υπήρξαν, από ποιοτική
άποψη, τα αναμενόμενα. Η υπόθεση που ελέγχεται στην
παρούσα εργασία εκκινεί από την ανίχνευση μηχανισμών
συσχέτισης μεταξύ του παρατηρούμενου στον τομέα αυτό
ελλείμματος και του επιπέδου προπαρασκευής των μεν
υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά τις προπτυχιακές τους
σπουδές, των δε μάχιμων εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια
του εργασιακού τους βίου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινωνική επιχειρηματικότητα, καινοτομία, διαθεματικά προγράμματα, μαθητικοί συνεταιρισμοί
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Οι μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη: Η επίδραση της συμμετοχής σε Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών (MUN)
στη διαμόρφωση των πολιτών του αύριο
Βάθη-Σαράβα Παναγιώτα, Ερευνήτρια
Αναστασοπούλου Αδαμαντία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών
Μητρούλια Σοφία, Εκπαιδευτικός, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες δραματικές αλλαγές διαδραματίζονται στην πολιτική και κοινωνική ζωή των εθνών
σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, η εκπαίδευση καλείται να
θέσει ως πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των σημερινών μαθητών, την εκκόλαψη των
αυριανών ενεργών πολιτών. Εκτός από τους διαμορφωτές
εκπαιδευτικής πολιτικής, καθοριστικό ρόλο καλούνται να
αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, με τις παιδαγωγικές
μεθόδους και πρακτικές που ακολουθούν, προετοιμάζουν
τα στελέχη της νέας κοινωνίας που έχει ήδη ανατείλει και
διαμορφώνεται. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την απήχηση που έχουν στις νοηματοδοτήσεις των
μαθητών διαδικασίες όπως το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών
(MUN), προς όφελος των μαθητών μας, της παιδείας και της
κοινωνίας. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο θεωρητικό
πλαίσιο, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη μεθοδολογία,
έρευνας που εκπονείται από το Εργαστήριο Ανάλυσης και
Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του ΠΤΔΕ
Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και στα πρώτα αποτελέσματα
της πιλοτικής φάσης. Σκοπός της έρευνας είναι η μέτρηση
στάσεων των μαθητών αναφορικά με τη πολιτειότητα, στις
διαστάσεις των δικαιωμάτων και ευθυνών, της πρόσβασης
στη λήψη αποφάσεων, στην αίσθηση του «ανήκειν» και στη

δημιουργία ταυτότητας, ως εκφράσεων του διεθνούς κεφαλαίου (internationalcapital) και πώς αυτές εφαρμόζονται
στο πεδίο. Ειδικότερα, διερευνάται ο βαθμός συσχέτισης της
συμμετοχής σε ομίλους και συνέδρια MUN με την απόκτηση
γνώσεων στο θέμα και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους
μαθητές. Για τις ανάγκες της έρευνας αξιοποιείται ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται από
μαθητές της ομάδας ελέγχου και μαθητές της πειραματικής
ομάδας, προκειμένου να συσχετισθούν τα αποτελέσματα.
Επιπλέον, διενεργούνται ημιδομημένες συνεντεύξεις σε
μαθητές και των δύο ομάδων, με στόχο την πολυπρισματική
προσέγγιση του θέματος. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση
αλλά και τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που έχει
διενεργηθεί, προκύπτει ότι η θετική επίδραση της συμμετοχής
σε ομίλους και συνέδρια MUN στη διαμόρφωση στάσεων
σε πτυχές της πολιτειότητας είναι σημαντική. Η γενίκευση
της έρευνας στον πληθυσμό των μαθητών αναμένεται να
δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται να
αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς που
φιλοδοξούν να εμπνεύσουν τους μαθητές τους συμβάλουν
στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διεθνές Κεφάλαιο- Πολιτειότητα- Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών (MUN)

Επαγγελματική εξουθένωση σε μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βάκρου Αντιγόνη, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωάννης Δημάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες οι εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων ενδέχεται να βιώσουν
επαγγελματική εξουθένωση κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους με αρνητικές επιπτώσεις στο παρεχόμενο
εκπαιδευτικό έργο. Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, συγκριτικά

με άλλες χώρες, φαίνεται να βιώνουν μέτρια ή χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, με τους εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώνουν περισσότερο
εξουθενωμένοι από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Σήμερα υπάρχουν αυξανόμενες ερευνητικές
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ενδείξεις ότι εκτός των επαγγελματιών και οι φοιτητές βιώνουν συμπτώματα εξουθένωσης εξαιτίας των σπουδών
τους. Η ακαδημαϊκή εξουθένωση των φοιτητών φαίνεται
να παρουσιάζει παρόμοιες κύριες συνιστώσες με την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων και συνδέεται
αρνητικά με την ακαδημαϊκή δέσμευση και ακαδημαϊκή
επίδοση των φοιτητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν
η μελέτη της Eπαγγελματικής εξουθένωσης σε φοιτητές
(μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στην Ελλάδα και η διερεύνηση των
παραγόντων που επηρεάζουν τις κλίμακες επαγγελματικής
εξουθένωσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 633 προπτυχιακοί
φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων, εκ των οποίων 335 ήταν
φοιτητές Παιδαγωγικών Επιστημών και 298 φοιτητές Θετικών,
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ως εργαλείο
συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΜΒΙ – Student Survey) για φοιτητές
τωνSchaufeli, Martinez, Marques-Pinto, Salanova&Bakker
(2002), η οποία αποτελείται από τις τρεις υποκλίμακες (Συναισθηματική Εξάντληση, Αποπροσωποίησηκαι Προσωπική
Αποτελεσματικότητα), καθώς και ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της

έρευνας οι συμμετέχοντες φοιτητές δήλωσαν ότι βίωναν
χαμηλά έως μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι παράγοντες που
φαίνεται να επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση
των φοιτητών είναι το έτος σπουδών και αν οι φοιτητές
φοιτούν ή όχι σε τμήμα της επιλογής τους. Συγκεκριμένα, οι
πτυχιούχοι φοιτητές φαίνεται να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα
αποπροσωποποίησης από τους πρωτοετείς συμφοιτητές
τους και οι φοιτητές που φοιτούν σε τμήμα που δεν είναι της
επιλογής τους παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα εξάντλησης
και αποπροσωποποίησης. Τέλος, η ακαδημαϊκή επίδοση των
φοιτητών εμφανίζει στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ
των φοιτητών με υψηλές επιδόσεις στην υποκλίμακα της
Προσωπικής Αποτελεσματικότητας. Τα ευρήματα τονίζουν
την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της επαγγελματικής
εξουθένωσης σε φοιτητές.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματική εξουθένωση, φοιτητές,
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακαδημαϊκή επίδοση, συναισθηματική εξάντληση, προσωπική
αποτελεσματικότητα, αποπροσωποποίηση

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές αλλαγές.
Αντιλήψεις, αντιστάσεις και πρακτικές
Βλάχου Ελισάβετ, M.Ed. Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Φωτοπούλου Βασιλική, Δρ. Τ.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Μάνεσης Νικόλαος, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Από την εμπειρία μας στο χώρο του σχολείου, παρατηρήσαμε
ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής
πολιτικής, όπως αυτή σχεδιάζεται και προωθείται από το
Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η «αντίσταση» των εκπαιδευτικών
στις αλλαγές προκύπτει από διάφορες αιτίες όπως η δύναμη
της συνήθειας, οι πρακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της καθημερινότητας, η σχολική κουλτούρα, η μη συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων, η ελλιπής επιμόρφωση, κ.ά. Ταυτοχρόνως, το
κοινωνικό πλαίσιο με τις πολλές απαιτήσεις συμβάλλει στην
κόπωση, στο άγχος και σε πολλές περιπτώσεις στη δυσφορία
των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπάρχει κίνδυνος να μετατραπούν σε απλούς εκτελεστές των εκπαιδευτικών αλλαγών.
Αυτή η απο-επαγγελματοποίηση συμβάλλει στην εμφάνιση

επαγγελματικού άγχους, δυσχεραίνοντας το εκπαιδευτικό έργο.
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και
πρακτικών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
σχετικά με τον ρόλο τους στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών
αλλαγών, τόσο στο στάδιο λήψης απόφασης μιας αλλαγής όσο
και κατά τις φάσεις εισαγωγής και εφαρμογής της. Ειδικότερα,
μας απασχόλησαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: (α)
ποιες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους στις
εκπαιδευτικές αλλαγές; (β) πώς υλοποιούνται στην πράξη οι
εκπαιδευτικές αλλαγές; Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου, γραπτού ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε με βάση τη σχετική με το θέμα
βιβλιογραφία από το ελληνικό και διεθνές συγκείμενο. Το

24

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από είκοσι οκτώ συνολικά
εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία της
Αχαΐας. Για την επεξεργασία των ανοικτών ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου,
αξιοποιώντας τα 6 στάδια που προτείνουν οι Braun και Clarke
(2006) (εξοικείωση με τα δεδομένα, κωδικοποίηση ανάλυσης,
αναζήτηση θεμάτων, επανεξέταση θεματικών κατηγοριών,
ορισμός και η ονομασία των θεμάτων, σύνταξη της έκθεσης).
Για την επεξεργασία των κλειστών ερωτήσεων πεντάβαθμης
κλίμακας Likert χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά στατιστικά
από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.Από την ανάλυση των
δεδομένων σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τα
στάδια σχεδιασμού-λήψης αποφάσεων και εισαγωγής μιας
αλλαγής, παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: (α)
απουσία ρόλου, (β) απουσία ρόλου, αλλά με τάσεις διεκδίκησης, και (γ) ενεργός ρόλος. Στο στάδιο της εφαρμογής θεωρούν
το ρόλο τους κατά βάση ενεργό με μικρές διαφοροποιήσεις,
αναλόγως με την επίδραση της αλλαγής στους/στις ίδιους/ίδιες

ή στους/στις μαθητές/μαθήτριες της τάξης τους. Σχετικά με την
υλοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών σύμφωνα με τον
αρχικό προγραμματισμό του Υπουργείου, η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών του δείγματος αναφέρει ότι υλοποιούνται όχι
εξολοκλήρου, αλλά εν μέρει. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
όταν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις ή αποσαφηνίσεις
ανατρέχει κατά κύριο λόγο στον/στη διευθυντή/διευθύντρια
του σχολείου και ακολούθως σε εκπαιδευτικούς του ίδιου
ή άλλων σχολικών μονάδων. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ενώ
το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών προβαίνει στην
εφαρμογή των αλλαγών χωρίς διαφοροποίηση, ένα ιδιαίτερα
σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων αναφέρει ότι προσπαθεί
να προσαρμόσει και να τροποποιήσει σε κάποιο βαθμό τις
αλλαγές, στη δική του/της πραγματικότητα.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικές αλλαγές, εκπαιδευτικοί,
ρόλος, αντιλήψεις

Αδράνειες και μεταρρυθμιστικές τάσεις κατά την περίοδο 2015-2018:
Το παράδειγμα της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης
Bοζαΐτης Γεώργιος, Δρ., Σύμβουλος Καθηγητής Ε.Α.Π.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στο χώρο της διοίκησης της
εκπαίδευσης που έχει τεθεί διαχρονικά στο επίκεντρο άσκησης
δημόσιας κριτικής αποτελεί η αξιολόγηση των στελεχών της. Με
τον όρο αξιολόγηση εννοείται η διαδικασία κρίσης και επιλογής
τους και όχι η ουσιαστική αποτίμηση του έργου τους, η οποία
απουσιάζει διαχρονικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και ο
κριτικός σχολιασμός των ρυθμίσεων αξιολόγησης και επιλογής
των στελεχών εκπαίδευσης, κυρίως των διευθυντών σχολικών
μονάδων, που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο 2015-2018
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. To βασικό ερευνητικό
ερώτημα αφορούσε στο κατά πόσον αυτές οι ρυθμίσεις συνολικά άλλαξαν δραστικά την κουλτούρα αξιολόγησης διευθυντών σχολικών μονάδων και αν αποτέλεσαν μια επιστημονικά
τεκμηριωμένη πρόταση μεταρρύθμισης του τρόπου επιλογής
των στελεχών εκπαίδευσης. Το υλικό της εργασίας βασίστηκε
στην κριτική διερεύνηση βασικών νομοθετικών κειμένων της
περιόδου αυτής (Ν. 4327/2015,Ν.4473/2017, Σχέδιο Νόμου

για τις Υποστηρικτικές δομές του εκπαιδευτικού έργου στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) αλλά και στην
ανάλυση σχετικών ανακοινώσεων εκπαιδευτικών φορέων. Με
αφετηρία το ιδεολόγημα του εκδημοκρατισμού της διαδικασίας
επιλογής, οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις όχι μόνο δεν
κατάφεραν να μετα-ρρυθμίσουν δραστικά τον πολύπαθο χώρο
της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά απεναντίας να αναδείξουν
υφιστάμενες παθογένειες μιας τεχνο-γραφειοκρατικής πολιτικής. Kυρίως, να αντιμετωπιστεί η αξιολόγηση των στελεχών
εκπαίδευσης με ό,τι υποδηλώνονταν ήδη από την ονοματολογία
των νομοθετημάτων, περισσότερο δηλαδή, με χρονικά κριτήρια
διαχείρισης και διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας, και όχι με την
προοπτική ενός οργανωμένου και στοχευμένου εκπαιδευτικού
μετασχηματισμού και μεταρρύθμισης, οδηγώντας τελικά το
σύστημα αξιολόγησης και επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης
σε στασιμότητα και σε μια διαρκή εκκρεμότητα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξιολόγηση, στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων, μεταρρύθμιση
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Ο θεσμός του Μέντορα στην ελληνική σχολική εκπαίδευση: Αναγκαιότητα ή ουτοπία;
Bοζαΐτης Γεώργιος, Δρ. Σύμβουλος Καθηγητής Ε.Α.Π.
Χαδιάρη Μαρία, Φιλόλογος, Γυμνάσιο & Επαγγελματικό Λύκειο Ευδήλου Ικαρίας
O θεσμός του μέντορα αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες στρατηγικές παροχής ατομικής υποστήριξης, καθοδήγησης, εμψύχωσης και επαγγελματικής κοινωνικοποίησης
των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, καθώς ενισχύει την
παραμονή τους στο επάγγελμα, υποστηρίζει την προσωπική
και επαγγελματική τους ανάπτυξη και συμβάλλει στην παροχή
υψηλής ποιότητας παιδαγωγικού και διδακτικού έργου. Με
τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται συνολικά η λειτουργικότητά
του και ισχυροποιείται η αποτελεσματικότητα της σχολικής
μονάδας. Ταυτόχρονα, στον ελλαδικό χώρο εμφανίζεται
περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στο
ρόλο και στην αξιοποίηση των υποστηρικτικών θεσμών στη
σχολική εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι
να συμβάλει στη διερεύνηση της συμβολής του θεσμού του
μέντορα στην προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση
των εκπαιδευτικών, αλλά και να εξεταστούν οι απόψεις και
στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μιας γεωγραφικής περιφέρειας αναφορικά με τη συμβολή
του θεσμού του μέντορα στο πλαίσιο λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών του εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότεροι
στόχοι ήταν να προσδιοριστούν το πλαίσιο υλοποίησης
του θεσμού, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο
υποψήφιος μέντορας για την αποτελεσματική άσκηση του
έργου του και να εξεταστούν η σημασία και το περιεχόμενο
της μεντορικής σχέσης, όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαι-

δευτικοί. Μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, εξετάζονται
οι απόψεις 85 εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων που
υπηρετούν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ικαρίας (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικό
Λύκειο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης). Ανάμεσα στα σημαντικότερα συμπεράσματα
της έρευνας επισημαίνονται ότι το σύνολο των ερωτώμενων εκπαιδευτικών έχει διαμορφώσει θετικές απόψεις
και στάσεις για το θεσμό του μέντορα και τη συμβολή του
στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και τονίζεται η άποψη
ότι αυτός πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως μια μεμονωμένη καινοτομία για ενδοσχολική βελτίωση, αλλά
να υιοθετείται στην κατεύθυνση ανάπτυξης μιας σχολικής
κουλτούρας αλληλεπιδραστικού επαγγελματισμού μεταξύ
των εκπαιδευτικών. Συμπερασματικά, ο θεσμός του μέντορα
αποτελεί μια αποτελεσματική εκπαιδευτική πρακτική τόσο
για τους νεοεισερχόμενους όσο και για τους πιο έμπειρους
εκπαιδευτικούς και καταδεικνύεται η σπουδαιότητα της
συμβουλευτικής καθοδήγησης για τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την άρση των
εμποδίων και δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσουν
σε διάφορες φάσεις της επαγγελματικής τους πορείας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεσμοί, Μέντορας, επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικός

Προσανατολισμοί της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Βουδρισλής Νικόλαος, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Λαμπρινός Νικόλαος, Καθηγητής,Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Το μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό τοπίο στο παγκόσμιο πλαίσιο και η αυξανόμενη αλληλοσύνδεση και αλληλεξάρτηση
του κόσμου, έχουν θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη
(GlobalCitizenshipEducation), η οποία στοχεύει να βοηθήσει
τους αυριανούς πολίτες να γνωρίσουν τα πολύπλοκα παγκόσμια
ζητήματα. Οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης, που ασχολούνται

με την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη,
εξετάζουν τον προσανατολισμό, τις προοπτικές, τους στόχους,
τις πρακτικές της διδασκαλίας και μάθησης, προσεγγίζοντάς
όμως τους τομείς αυτούς από διάφορες οπτικές γωνίες. Οι
διάφορες αντιλήψεις στην έννοια της παγκόσμιας ιδιότητας
του πολίτη, είναι αυτονόητο, ότι δημιουργούν διαφορετικές
προσεγγίσεις που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τους στόχους
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της Εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη. Έτσι,
άλλοι μελετητές εστιάζουν στην αποτελεσματική συμμετοχή
των νέων στην παγκόσμια αγορά, άλλοι στην κατανόηση των
πολιτισμών και άλλοι στα ζητήματα των δικαιωμάτων, της
ισότητας ή της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποκαλύπτοντας την
πολυπλοκότητα του θέματος και τις διαφορετικές προσεγγίσεις
που κυριαρχούν. Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί
το εννοιολογικό πλαίσιο αλλά και οι διαφορετικές αντιλήψεις
που κυριαρχούν στη βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση
για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και να ταξινομηθούν
στους εξής προσανατολισμούς:
1) Προετοιμασία για την παγκόσμια αγορά
2) Μαθαίνοντας για την παγκόσμια συνειδητότητα
3) Κοσμοπολίτικη αντίληψη
4) Κριτικός γραμματισμός και πλανητική ευθύνη
5) Ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση της αδικίας
Ταυτόχρονα, θα διερευνηθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην
επίτευξη ή μη των στόχων της εκπαίδευσης για την παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες οι
εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν την κατάλληλη
εκπαίδευση για να διδάξουν ζητήματα παγκοσμιοποίησης,
ρατσισμού, ποικιλομορφίας και κοινωνικής δικαιοσύνης κα-

θώς και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη ζωή των
μαθητών και των κοινοτήτων τους. Παράλληλα, τα έγγραφα
και οι οδηγίες διεθνών οργανισμών και των υπουργείων
παιδείας αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια τις προτεραιότητες που
επιβάλλει η λογική της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης,
χωρίς να προωθούν τη δημιουργία κριτικών πολιτών οι οποίοι
μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ειρηνικού,
περιβαλλοντικά ασφαλούς και δίκαιου κόσμου. Είναι λοιπόν
πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τον πολλαπλό και αμφισβητούμενο χαρακτήρα της παγκόσμιας ιδιότητας
του πολίτη, να αντιληφθούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις του
θέματος και να προβληματιστούν για τις δικές τους αντιλήψεις
περί παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη. Συμπερασματικά, θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι το εύρος των προσεγγίσεων της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη αναδεικνύει
τις δυνατότητές της, καθώς και την ανάγκη να προετοιμαστούν
σωστά οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι φορείς χάραξης της
εκπαιδευτικής πολιτικής.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Παγκόσμια Ιδιότητα του πολίτη, ρόλος του
εκπαιδευτικού

Η νομική και πολιτική παιδεία και η εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
μια ευκαιρία διεπιστημονικής προσέγγισης:
Νομογνωσία, εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, εφαρμογές στη σχολική τάξη
και το αίτημα μιας δημοκρατικότερης επίλυσης σχολικών κρίσεων
Γαλάνης Παναγιώτης,Υποψήφιος Διδάκτορας, Νομική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Η αναγκαιότητα πολύπλευρης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης είναι αναντίρρητη,
καθόσον επιβάλλεται τόσο από την παγκοσμιοποιημένηκοινωνικοπολιτισμική και οικονομική πραγματικότητα, όσο και
από τις πολλαπλές πρακτικές σχολικές ανάγκες. Εξάλλου, η
κατανόηση του θεμιτού (και ευκταίου!) της διεπιστημονικής
προσέγγισης της Παιδαγωγικής επιστήμης με τις λοιπές
κοινωνικές επιστήμες, απαντά στο πάγιο αίτημα – ικανότητα
του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία της Γνώσης, γνωστή με
τον όρο «επιστημολογική επίγνωση», στο πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού της ΕΕ. Ιδίως μεταξύ των αναγκαίων
του γνώσεων είναι και οι αντλούμενες από τη Νομική και
Πολιτική επιστήμη και κατ’ αυτόν τον τρόπο, σκοπός της

έρευνας καθίσταται τόσο η ανάδειξη της συνεισφοράς της
νομικής γνώσης, που με τη μορφωσιογόνο της επίδραση
διαπλάθει την ηθικοδικαϊκή συνείδηση του εκπαιδευτικού,
όσο και των στόχων που θα επιτευχθούν τοιουτοτρόπως σε
σχολικό επίπεδο. Αρχικά, επιδιώκεται η γνώση της βασικής
νομοθεσίας (όχι μόνο της υπαλληλικής, που σήμερα τονίζεται) της αφορώσας τα ατομικά συνταγματικά δικαιώματα,
της πιθανής νομολογίας των ελληνικών και ευρωπαϊκών
δικαστηρίων σε εκπαιδευτικά θέματα, της διαχείρισης κρίσεων (μετρίας ή μεγίστης σοβαρότητας), της υποχρέωσης
αγαστής συνεργασίας με τα διάφορα εμπλεκόμενα στον
εκπαιδευτικό χώρο άτομα κόκ. Ωστόσο, δεν εξαντλείται η
νομική παιδεία των εκπαιδευτικών σε μια ρηχή προσέγγιση
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των νομικών κελευσμάτων, αλλά επεκτείνεται και στην ηθικοπολιτική δικαιολόγησή τους, καθώς και στην διείσδυση
στο μυχό της εκπαιδευτικής πολιτικής και των κρατικών
μεταρρυθμίσεων. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός θα έλθει
σε επαφή με τη νομοθεσία καταπολέμησης του ρατσισμού
και του εκφοβισμού, θα κατανοήσει την αναγκαιότητα πρόληψης ή/και τιμώρησης, αν εκφύγει του ελέγχου η εκάστοτε
περίπτωση και θα μελετήσει τις αιτιολογικές εκθέσεις των
εκπαιδευτικών νόμων (που αποτελούν εξάλλου και πηγή
ερμηνείας στην Παιδαγωγική). Εξισορροπώντας ανάμεσα
στη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και στην παιδαγωγική
του ταυτότητα, ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τις πιθανές
σχολικές κρίσεις ψύχραιμα, σεβόμενος πάντα το ισχύον
Δίκαιο, και, συμπαρατασσόμενος με το αίτημα δημοκρατικής
επίλυσης των διαφορών (είτε αφορούν μαθητές είτε τη σχέση
μαθητών – σχολείου – δασκάλου/καθηγητή, ως τρίπτυχο
του οργανισμού της γνώσης), συμπεριφέρονται με πνεύμα

συνταγματολογικά ορθό. Συγχρόνως, όμως, επιδιώκει την
όσο το δυνατόν ευρύτερη δικαιοσύνη στην τάξη, μη θυσιάζοντας το δικαίωμα του ενός μαθητή (π.χ. για μάθηση) για τον
άλλο, επιβάλλοντας τον εύλογο και εκ του νόμου κατάλληλο
περιορισμό. Γίνεται ενίοτε και σύμβουλος για το σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενθαρρύνει τους μαθητές
να πράξουν ανάλογα, και τοιουτοτρόπως αναδεικνύεται η
«παιδαγωγική διάσταση» του δικαίου και μεταρσιώνεται
από το ατομικό στο συλλογικό-κοινωνικό επίπεδο η δικαϊκή
συνείδηση και κυρίως, χωρίς να προσκολλάται ο εκπαιδευτικός σε νομικούς φορμαλισμούς, αλλά επιδιώκοντας την
δικαιοκρατικά ορθή εφαρμογή του νόμου εκάστοτε.
ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματικές ικανότητες εκπαιδευτικού,
Νομογνωσία, Δημοκρατικότητα, Ανθρώπινα δικαιώματα
(αξιοπρέπεια, τιμή, υγεία κλπ.), διαχείριση σχολικής τάξης,
Ε.Ε., παγκοσμιοποίηση

Εμπόδια και κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη διά βίου εκπαίδευση
Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραλής Θανάσης, Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Στην εισήγηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας
που διεξήχθη το 2015 σε δείγμα 111 εκπαιδευτικών της
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας.
Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης Αχαΐας σε εκπαιδευτικά προγράμματα της μη
τυπικής εκπαίδευσης που αφορούν είτε το επάγγελμα τους
είτε είναι γενικής παιδείας και παράλληλα τα κίνητρα που
τυχόν την διευκολύνουν καθώς και τα εμπόδια που την δυσχεραίνουν. Η διερεύνηση βασίστηκε σε αντίστοιχη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε το 2011 και το 2013 σε πανελλαδικό
πληθυσμό εργαζομένων και ανέργων και επιδιώκει να
εξετάσει αν και πως διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα της
στον υπό εξέταση πληθυσμό. Το θεωρητικό πλαίσιο πάνω
στο οποίο εδράζεται η συγκεκριμένη έρευνα είναι όσον
αφορά τα ποσοστά συμμετοχής προηγούμενες έρευνες στον
Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο, για τα κίνητρα οι τυπολογίες
πάνω στις οποίες στηρίχτηκε είναι των Houle και κυρίως
του Boshier και η κλίμακα εκπαιδευτικής συμμετοχής EPS,

ενώ για τα εμπόδια η τυπολογία της Cross και η τυπολογία
Rubenson-Desjardins. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας
που στηρίζεται στο προηγούμενο θεωρητικό μοντέλο είχε
ως βάση το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο της πανελλαδικής
έρευνας, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα αλλά και
με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να αποκτούν νόημα
οι ερωτήσεις για τον συγκεκριμένο πληθυσμό της έρευνας.
Στην έρευνα έγινε χρήση της στρατηγικής της τριγωνοποίησης
(συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών τεχνικών) με στόχο
την διεξοδικότερη διερεύνηση των ερευνητικών ζητημάτων.
Το ερωτηματολόγιο έχει ερωτήσεις κλειστού τύπου και οι
συνεντεύξεις είναι ημιδομημένες. Το ποσοτικό τμήμα της
έρευνας πραγματοποιήθηκε από 17/10/2015 έως 12/11/2015
σε δείγμα 111 εκπαιδευτικών της ΤΕΕ Αχαΐας επί συνόλου
περίπου 450. Οι 11 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το
διάστημα 17/11/2015 έως και 2/12/2015 από άτομα που ήδη
συμμετείχαν και στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Από
τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η συμμετοχή
των εκπαιδευτικών κυμαίνεται σε μεγαλύτερα ποσοστά
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από ότι τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας και
είναι για το 2014 47,7% σε προγράμματα οποιουδήποτε τύπου. Ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι δεν παρατηρούνται
ανισότητες στην συμμετοχή όπως σε ανάλογες έρευνες.
Τα βασικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε
προγράμματα είναι για να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία
τους και η απόκτηση γνώσεων, ενώ διαφοροποιούνται αισθητά για τους δύο τύπους προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης και γενικής παιδείας. Ο θεσμός της εκπαίδευσης

ενηλίκων φαίνεται ότι είναι εδραιωμένος στην συνείδηση
των εκπαιδευτικών. Τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την
συμμετοχή είναι κυρίως το κόστος συμμετοχής, οι ώρες
πραγματοποίησης των σεμιναρίων, η έλλειψη χρόνου και
πληροφόρησης και κατατάσσονται στις κατηγορίες των
θεσμικών και λιγότερο των καταστασιακών κατά Cross.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διά Βίου Εκπαίδευση, Συμμετοχή, Κίνητρα, Εμπόδια

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Επιμόρφωσης για την Εκπαίδευση
στην Αειφόρο Ανάπτυξη
Γομάτος Λεωνίδας, Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αναστοπούλου Πολυξένη, Νοσηλεύτρια, M.Sc., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΚαραχασάνηAρχοντία, Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων, Μ.Sc., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Καραχάλιος Ηλίας, Περιβαλλοντολόγος,M.Sc., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ρόμπολας Περικλής, Νοσηλευτής, M.Sc., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αρμακόλας Στέφανος, Ε.ΔΙ.Π., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η αειφόρος ανάπτυξη (ΑΑ) υλοποιείται με γνώμονα την
προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Στόχος
της είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή
αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο
μέλλον. Είναι το είδος της ανάπτυξης εκείνο που στόχο
έχει να επαναφέρει την ισορροπία στη φύση, λαμβάνοντας
υπόψη το τρίπτυχο Περιβάλλον - Οικονομία - Κοινωνία
και επιδιώκοντας μακροπρόθεσμη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Για να επιτευχθεί
όμως, απαιτείται αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης
των πολιτών. Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΕΑΑ), όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αποτελεί το εργαλείο
που είναι απαραίτητο για την αλλαγή αυτή. Δίνει λύσεις και
εισηγείται τρόπους με τους οποίους μπορούν οι πολίτες να
αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να διαμορφώσουν
το αειφόρο μέλλον που θα τους διασφαλίζει υψηλή ποιότητα
ζωής. Στην εργασία αυτή περιγράφεται ο σχεδιασμός, η
υλοποίηση και η αξιολόγηση επιμορφωτικής ημερίδας με
θέμα την ΕΑΑ, η οποία απευθύνθηκε σε εν ενεργεία και σε
μέλλοντες εκπαιδευτικούς. Ήταν πράξη διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος GreenSkills4VET
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αειφορίας στην επαγγελματική

εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο σχεδιασμός καθώς και ο συντονισμός την ημέρα της επιμόρφωσης έγινε από τα μέλη
της ομάδας της ΑΣΠΑΙΤΕ που συμμετείχε στο παραπάνω
πρόγραμμα. Η ημερίδα σχεδιάστηκε ώστε να υπάρχουν
τρεις διακριτές συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία οι επιμορφούμενοι συγκρότησαν μικρές ομάδες και κλήθηκαν
να επεξεργαστούν ορισμούς για την ΑΑ και την ΕΑΑ και να
σχολιάσουν σχετικές με το θέμα εικονικές αναπαραστάσεις
που έχουν προταθεί κατά καιρούς. Τους ζητήθηκε επίσης να
εντοπίσουν τις διαστάσεις αειφορίας που κατά τη γνώμη τους
εμφανίζονται σε περίπτωση μελέτης που τους προτάθηκε.
Οι απαντήσεις καταγράφτηκαν σε ειδικά posters, τα οποία
οι ομάδες παρουσίασαν, αναπτύσσοντας τις απόψεις και τη
δουλειά τους, κατά τη φάση της ολομέλειας που ακολούθησε.
Η δεύτερη συνεδρία περιελάμβανε 3 εισηγήσεις από επιλεγμένους ομιλητές και συζήτηση στη συνέχεια. Στην τρίτη
συνεδρία, οι επιμορφούμενοι συγκρότησαν εκ νέου μικρές
ομάδες και επεξεργάστηκαν διδακτικό υλικό, υπό μορφή
Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών (ΑΕΠ), που είχε ετοιμαστεί
στο πλαίσιο του έργου GreenSkills4VET και αναφέρεται στις
διαστάσεις αειφορίας της διαχείρισης φαρμάκων. Κατέγραψαν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους, τα οποία μετέφεραν
στη φάση της ολομέλειας. Η αξιολόγηση της ημερίδας έδειξε
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ότι είχε θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες. Υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της επίκαιρης θεματολογίας της
αλλά και της εμπλοκής όλων των συμμετεχόντων σε αυτήν.
Παρά τις όποιες αδυναμίες, κυρίως την πίεση της τήρησης
του χρόνου των συνεδριών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια που βοήθησε στην κατανόηση των εννοιών και στην ουσιαστική επαφή με το θέμα

και κίνησε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ώστε να
αξιοποιήσουν ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης μελλοντικά
στο μάθημά τους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αειφόρος ανάπτυξη, εκπαίδευση, επιμόρφωση, ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές

Οι θέσεις της απελευθερωτικής παιδαγωγικής για το ρόλο των εκπαιδευτικών
και οι εκθέσεις του Ο.Ο.Σ.Α. για την ελληνική εκπαίδευση
Γρόλλιος Γεώργιος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Στη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 έχουν δημοσιευτεί
τρεις εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ελληνική εκπαίδευση που
έχουν αποκτήσει βαρύνουσα σημασία για τη διαμόρφωση
των εγχειρημάτων αναδιάρθρωσής της, καθώς και των
σχετικών συζητήσεων. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η
διατύπωση μιας κριτικής θεώρησης των απόψεων τις οποίες
εμπεριέχουν οι προαναφερθείσες εκθέσεις για το ρόλο των
εκπαιδευτικών. Η κριτική θεώρηση θεμελιώνεται στις θέσεις
της απελευθερωτικής παιδαγωγικής του PauloFreire για το
ίδιο ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αφενός

παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι θέσεις του Freire
σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση και
στην κοινωνία, καθώς και σχετικά με τα χαρακτηριστικά
που αυτοί πρέπει να διαθέτουν. Αφετέρου, παρουσιάζονται
οι απόψεις τις οποίες εμπεριέχουν οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ για
το ρόλο των εκπαιδευτικών και υποβάλλονται σε κριτική
με βάση τις θέσεις της απελευθερωτικής παιδαγωγικής.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Απελευθερωτική παιδαγωγική, ρόλος
του εκπαιδευτικού, Ο.Ο.Σ.Α.

Στάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
απέναντι στον εγγραμματισμό στα Μέσα (Media Literacy)
Γρόλλιου Μαλαματή, Μ.Α., Απόφοιτη Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Γεώργιος Γιακουμάκης, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Τα ΜΜΕ έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των παιδιών και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση
είναι πλέον καταλυτικός. Συνεπώς, έχει παρουσιαστεί η
ανάγκη για μια ειδικού τύπου εκπαίδευση, ο εγγραμματισμός στα Μέσα (MediaLiteracy). Η εκπαίδευση αυτή έχει
ως κύριο σκοπό όχι μόνο την εκμάθηση της χρήσης και της
αξιοποίησης των media αλλά κυρίως την καλλιέργεια της
ενεργούς κριτικής στάσης απέναντι στα «προϊόντα» τους
(Ασλανίδου, 2000). Στην Ελλάδα. Ο εγγραμματισμός στα Μέσα
δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στα δημοτικά σχολεία και
δεν εντάσσεται παρά ελάχιστα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Πέρα από ορισμένα προγράμματα εγγραμματισμού στα

Μέσα, δεν υπάρχει οργανωμένη εκπαίδευση με/ και στα
Μέσα και οι εκπαιδευτικοί έχουν ανεπαρκή ενημέρωση
όσον αφορά τον εγγραμματισμό σε αυτά (Κούρτη, 2002&
2007). Επίσης, σε αντίθεση με άλλες χώρες οι απόψεις των
Ελλήνων εκπαιδευτικών για τον εγγραμματισμό στα Μέσα
δεν έχουν εξεταστεί σε πλαίσιο έρευνας. Το κενό αυτό στη
βιβλιογραφία έρχεται να καλύψει σ’ ένα βαθμό η παρούσα
εργασία, με έρευνα που επικεντρώνεται στο να φωτίσει το
πόσο γνωστός είναι ο όρος «μιντιακός» γραμματισμός στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τι εικόνα έχουν οι εκπαιδευτικοί για αυτόν. Συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί ένα δείγμα
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία της
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Θεσσαλονίκης, διαφόρων περιοχών, έτσι ώστε το δείγμα να
είναι όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερο των δασκάλων
στα σχολεία. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιούνται
ημιδομημένες συνεντεύξεις που μαγνητοφωνούνται και
απομαγνητοφωνούνται για ανάλυση. Τα αποτελέσματα που
προκύπτουν απαντούν στα ερωτήματα που αφορούν τον
βαθμό εξοικείωσης των Ελλήνων δασκάλων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τον μιντιακόγραμματισμό και τις στάσεις
τους απέναντί του. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση
των συνεντεύξεων τα συμπεράσματα που προκύπτουν
είναι πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει
κάποιου είδους επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με

τον εγγραμματισμό των παιδιών στα media αν και θεωρούν
πως είναι απαραίτητο, δεν έχουν ασχοληθεί στο πλαίσιο
κάποιου project ή προγράμματος με τον εγγραμματισμό στα
media κυρίως λόγω της έλλειψης χρόνου και ενημέρωσης,
της υπερβολικά μεγάλης ύλης και της ηλικίας των παιδιών,
θεωρούν όμως πως η παρουσία του γραμματισμού στα media
θα έπρεπε να είναι αυξημένη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Εγγραμματισμός στα Μέσα, MediaLiteracy,
στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνα,
συνεντεύξεις, επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η χρήση του διαλόγου στη διδασκαλία
Η οπτική εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δεβετζή Ευμορφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Κουγιουρούκη Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.
Ο διάλογος εμπλέκεται σε κάθε διδακτική διαδικασία, συμβάλλοντας όχι μόνο στην κατάκτηση της γνώσης, αλλά και
στην κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη των μαθητών.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να μελετήσει τη χρήση του
στη σχολική αίθουσα του δημοτικού σχολείου. Επιχειρεί να
διαμορφώσει μία εικόνα για τις πρακτικές που ακολουθούν
οι εκπαιδευτικοί στην τάξη και σχετίζονται με τη διαλογική
επικοινωνία. Σε ποια μαθήματα χρησιμοποιούν περισσότερο τον διάλογο; Ποιες μορφές διαλόγου προτιμούν;
Με ποιον τρόπο προετοιμάζουν, ξεκινούν, εξελίσσουν και
ολοκληρώνουν τον διάλογο; Τι προωθούν κυρίως με τις
ερωτήσεις που θέτουν; Το δείγμα της έρευνας αποτελείται
από 89 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
βόρειου Έβρου και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα
της έρευνας διαπιστώνεται ότι ο διάλογος χρησιμοποιείται
στη σχολική τάξη, όμως η χρήση του βασίζεται περισσό-

τερο στις ενέργειες του εκπαιδευτικού και λιγότερο στην
αυτενέργεια των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν τον διάλογο κυρίως σε μαθήματα όπως η
Μελέτη Περιβάλλοντος, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
και η Γλώσσα. Οι μορφές που επιλέγονται είναι συνήθως η
ερωταπόκριση και η συζήτηση. Η προετοιμασία, η εκκίνηση
και η ολοκλήρωση του διαλόγου βασίζονται περισσότερο
σε ενέργειες των εκπαιδευτικών και λιγότερο στις εξωτερικεύσεις των μαθητών. Κατά την εξέλιξη του διαλόγου οι
εκπαιδευτικοί προτιμούν να απευθύνονται στο σύνολο της
τάξης και να μη βασίζονται απαραίτητα σε έναν, εκ των προτέρων, προγραμματισμένο διάλογο. Τέλος, οι ερωτήσεις που
θέτουν οι εκπαιδευτικοί προωθούν κατεξοχήν τη διατύπωση
απόψεων και την ανάκληση πληροφοριών.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διάλογος, διδασκαλία, εκπαιδευτικός,
μαθητής, αλληλεπίδραση
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Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας: Η περίπτωση του μαθήματος
για την έννοια του κυττάρου σε μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού
Δημοπούλου Γιάννα,M.Sc., Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Φρούντα Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημοπούλου Βασιλική, M.Sc.., Ν.Μ. Αμαλιάδας
Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει να διερευνήσει πόσο
αποτελεσματική είναι η διδασκαλία από την ενότητα του
μαθήματος «Φυσικά- Ερευνώ και Ανακαλύπτω» για την
έννοια του κυττάρου, σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού.
Από μια πληθώρα ερευνών έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές
ερχόμενοι στο σχολείο έχουν διαμορφώσει τις δικές τους
απόψεις για την πλειονότητα των φυσικών φαινομένων.
Οι απόψεις αυτές δεν αλλάζουν εύκολα με τη διδασκαλία
παρότι αρκετές φορές δεν συμφωνούν με τις επιστημονικές
εξηγήσεις. Ο εκπαιδευτικός μέσω του τρόπου με τον οποίο
θα αξιοποιήσει τις αναπαραστάσεις στη διδασκαλία του, θα
οδηγήσει ή όχι τους μαθητές του, προς τα καταλληλότερα
μαθησιακά αποτελέσματα.Οι παραστάσεις των μαθητών
για το κύτταρο έχουν διερευνηθεί ελάχιστα και οι έρευνες
που έχουν γίνει καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα,
καθώς εντοπίζουν σημαντικές δυσκολίες από μέρους των
μαθητών όσον αφορά τις λειτουργίες του κυττάρου και την
ύπαρξη διαφόρων κατηγοριών κυττάρων. Στην εν λόγω
έρευνα μετά από την διδασκαλία της έννοιας του κυττάρου
στους μαθητές της ΣΤ΄ έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί
κατά πόσο ο εκπαιδευτικός και τα σχολικά βιβλία αποτελούν
παράγοντες δημιουργίας παρανοήσεων από τους μαθητές.
Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Η έρευνα
διεξήχθη τον Απρίλιο του 2017 σε δύο δημοτικά σχολεία της
Ρόδου, αφού είχαν περάσει 4 μήνες από τη διδασκαλία της
αντίστοιχης ενότητας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν
90 μαθητές (40 αγόρια, 50 κορίτσια) οι οποίοι προέρχονταν

από δύο δημόσια δημοτικά σχολεία της Ρόδου.Από την
ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική
πλειονότητα των μαθητών δεν γνωρίζει ότι το κύτταρο επιτελεί βασικές λειτουργίες της ζωής. Επίσης, οι περισσότεροι
μαθητές δεν έχουν κατανοήσει την ποικιλία των κυττάρων
ενός πολυκύτταρου οργανισμού αφού σε μεγάλο ποσοστό
αγνοούν ότι τα κύτταρα τόσο των φυτικών όσο και των ζωικών πολυκύτταρων οργανισμών διαφέρουν μεταξύ τους. Οι
εκπαιδευτικοί διδάσκουν αλλά οι μαθητές δεν μαθαίνουν,
είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που αναζητά τη λύση του.
Το πρόβλημα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα
της εν λόγω έρευνας. Πιθανές εξηγήσεις για τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι μαθητές φαίνεται να είναι ο τρόπος
παρουσίασης του θέματος τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο
και από τα σχολικά βιβλία. Οι εκπαιδευτικοί για να έχουν μια
αποτελεσματική διδασκαλία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
όχι μόνο τι διδάσκουν αλλά και ποιους διδάσκουν προσαρμόζοντας τη διδασκαλία τους στο διαφορετικό κάθε
φορά επίπεδο γνώσεων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα,
οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να ερευνούν αρχικά τις
παραστάσεις των μαθητών και στη συνέχεια να σχεδιάζουν
κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγούν
τους μαθητές προς τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικοί, κύτταρο, παραστάσεις
μαθητών, διδασκαλία, σχολικό βιβλίο
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Η τριχοτόμηση των Φιλοσοφικών Σχολών το 1984:
Οι συζητήσεις στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση των φιλολόγων
Δημοπούλου Ιουλία, Υποψήφια Διδάκτορας Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.
Φούκας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.
Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι οι συζητήσεις που
έλαβαν χώρα στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης
αναφορικά με την κατάτμηση των Φιλοσοφικών Σχολών
σε τρία Τμήματα το 1984, γεγονός που αποτελεί μια πολύ
σημαντική τομή στην ιστορία όχι μόνο των Φιλοσοφικών
Σχολών αλλά και γενικότερα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Με τον νόμο 1268 του 1982
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», αποφασίζεται ότι κάθε Σχολή θα χωρίζεται σε
Τμήματα αντίστοιχα με τα πτυχία που παρέχει, ενώ, παράλληλα, οι Φιλοσοφικές Σχολές μετονομάζονται σε Φιλοσοφικά
Τμήματα διατηρώντας τις ειδικεύσεις που παρείχαν έως
τότε. Στο πλαίσιο αυτού του νόμου, το 1984, αποφασίζεται η
κατάτμηση των Φιλοσοφικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων σε τρία Τμήματα:
Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Π.Δ.
445/1984), διαχωρισμός ο οποίος ίσχυσε από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985. Τα δύο κεντρικά ιδρύματα, Αθήνας και
Θεσσαλονίκης, κατείχαν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση
του τελικού σχήματος που υιοθετήθηκε. Λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι έκτοτε δεν έχει αλλάξει το σχήμα αυτό παρά
μόνο ελάχιστα (το 1993 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας της Θεσσαλονίκης χωρίστηκε σε Τμήμα
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και σε Τμήμα Ψυχολογίας),
το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον,

καθώς η διάρθρωση που αποφασίστηκε το 1984 είναι αυτή
που διαμόρφωσε το προφίλ των σημερινών εν ενεργεία
εκπαιδευτικών.Σκοπός της συγκεκριμένης ανακοίνωσης
είναι η παρουσίαση των απόψεων και των προτάσεων που
διατυπώθηκαν από τα δύο Πανεπιστήμια, της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη διάρθρωση που θα είχαν
στο εξής οι Φιλοσοφικές Σχολές. Μέσω, λοιπόν, της διερεύνησης των επιχειρημάτων που εξέφρασαν τα μέλη των
δύο ιδρυμάτων, προσδοκάται να διαγραφεί η πορεία που
ακολουθήθηκε μέχρι την απόφαση να υιοθετηθεί η δομή
που τελικά ίσχυσε, να παρουσιαστούν οι τυχόν διαφορές στις
απόψεις των δύο Σχολών και να αποκαλυφθούν οι βαθύτεροι
επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και πρακτικοί/
πραγματιστικοί λόγοι που οδήγησαν στην έγκριση της συγκεκριμένης διάρθρωσης. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί
θα αντληθεί από πρωτογενείς, κυρίως, πηγές: εκτός από το
σχετικό προεδρικό διάταγμα, θα αξιοποιηθούν τα πρακτικά
των συνεδριών της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής της
Αθήνας και της αντίστοιχης Σχολής της Θεσσαλονίκης, καθώς
και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλήτων των δύο
Πανεπιστημίων. Η μέθοδος ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί
είναι η ιστορική-ερμηνευτική.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Φιλοσοφική
Σχολή Θεσσαλονίκης, τριχοτόμηση, Σύγκλητος, εκπαίδευση
εκπαιδευτικών

Στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσισμός στο σχολείο:
Απόψεις εκπαιδευτικών της Θεσσαλονίκης
Ζάχος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Δημοσθένους Γεννάδιος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ.
Μετά το “ξέσπασμα» της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα
μετά την την (δι)έλευση ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών/
τριών που προέρχονται από χώρες με «διαφορετικό» ΩΔ
υπόβαθρο, η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με
μια σειρά από θέματα που φανέρωσαν μεγάλες αντιθέσεις

και διαφορές μεταξύ των μελών της. Όπως συμβαίνει και σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το διάστημα αυτό αναδείχθηκαν
πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες φανερά πλέον προωθούν
ρατσιστικές συμπεριφορές. Τα σχολεία μένουν απρόσβλητες
από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην υπόλοιπη κοι-
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νωνία. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, το κρυφό και το φανερό
αναλυτικό πρόγραμμα συμβάλουν στην επικράτηση των
αντιλήψεων που επικρατούν σε μια κοινωνία. Οι σκέψεις,
οι στάσεις και οι συμπεριφορές των εκπαιδευτικών παίζουν
σημαντικό ρόλο στις προσδοκίες που έχουν από τους/τις
μαθητές/τριές τους, αλλά και στον τρόπο που τους/τις συμπεριφέρονται και τους/τις αξιολογούν. Είναι οι εκπαιδευτικοί
ενημερωμένοι/ες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν
στους/στις μαθητές/τριές τους στερεοτυπικές αντιλήψεις,
προκαταλήψεις και (καλόβουλες;) ρατσιστικές απόψεις τις
οποίες ενδεχομένως ενστερνίζονται; Για ποιους, κατά τη
γνώμη τους, λόγους διατηρούνται και αναπτύσσονται τα
στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός στην κοινωνία και στο σχολείο και ποιος ρόλο παίζει το τελευταίο στην
καλλιέργεια τους; Πώς μπορεί η εκπαίδευση να συμβάλλει
στην καταπολέμηση των εν λόγω φαινομένων; Τα παραπάνω ήταν τα βασικά ερωτήματα ποιοτικής έρευνας που
που κάναμε σε σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος
της Θεσσαλονίκης και την οποία θα παρουσιάσουμε στην
(προτεινόμενη) εισήγησή μας. Η στρατηγική της έρευνάς μας
ήταν η Μελέτη Περίπτωσης και η τεχνική της η ημιδομημένη
συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνά μας πήραν

μέρος είκοσι επτά γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες/οι υπηρετούσαν το
2016 σε σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η Θεματική
Ανάλυση καθόρισε το πλαίσιο επεξεργασίας των δεδομένων,
ενώ η θεωρητική και ιδεολογική συγκρότηση των ερευνητών
καθόρισε το πλαίσιο ερμηνείας τους. Από την ανάλυση των
δεδομένων, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος
στην έρευνά μας αντιλαμβάνονται τον ρατσισμό ως απόρροια
εδραιωμένων κοινωνικών αντιλήψεων και όχι ως ενέργεια
που πηγάζει αποκλειστικά από ατομικές «αποκλίσεις». Οι
ίδιοι/ες εντάσσουν στους παράγοντες που συμβάλλουν στη
διάδοση των στερεοτύπων και του ρατσισμού τα Μ.Μ.Ε,
τις κοινωνικές συναναστροφές, αλλά και το εκπαιδευτικό
σύστημα. Σ’ ότι αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης των εν
λόγω φαινομένων στην τάξη, αρκετοί/-ες απ’ αυτούς/-ες
δήλωσαν αδυναμία, υπστηρίζοντας ότι το οικογενειακό
και το κοινοτικό περιβάλλον καθορίζει τις συμπεριφορές
των παιδιών.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ρατσισμός, Στερεότυπα, Εκπαιδευτικοί,
Σχολεία

Μεταγνωστικές στρατηγικές και ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου:
Προτάσεις για τη διδασκαλία της ανάγνωσης
Δουδούμη Μαρία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Τσεσμελή Ν. Στυλιανή, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η μελέτη
της ανάπτυξης της αναγνωστικής δεξιότητας από μαθητές Β΄
και Γ΄ δημοτικού σε σχέση με τις μεταγνωστικές στρατηγικές
που αυτοί υιοθετούν κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής
διαδικασίας. Στην αρχή της μελέτης χορηγήθηκαν εξατομικευμένα σταθμισμένα κριτήρια ορθογραφίας και ανάγνωσης,
καθώς και ένα άτυπο κριτήριο μορφολογικής ενημερότητας
λέξεων. Τα πειραματικά κριτήρια που κατασκευάστηκαν
για τους σκοπούς της μελέτης ήταν η ανάγνωση λέξεων
και ψευδολέξεων που κατηγοριοποιήθηκαν ως προς τη
διαφάνεια τους και τη συχνότητά τους και χορηγήθηκαν
εξατομικευμένα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το
λεκτικό αυτό υλικό χορηγήθηκε στους μαθητές και των
δύο τάξεων σε τρεις πειραματικές συνθήκες: ανάγνωση

ολόκληρης λέξης, ανάγνωση σε μορφήματα, ανάγνωση
σε συλλαβές. Τα αποτελέσματα στο σύνολό τους έδειξαν
αναπτυξιακές διαφορές στην κατάκτηση της ανάγνωσης,
ενώ η αναγνωστική επίδοση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των δύο τάξεων ήταν καλύτερη στη συνθήκη
ανάγνωσης ως συλλαβή. Οι μέσοι όροι ανάγνωσης των
λέξεων τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή
υπερτερούσαν σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μέσους
όρους ανάγνωσης των ψευδολέξεων. Αναφορικά με τις
μεταγνωστικές στρατηγικές που υιοθέτησαν οι μαθητές για
την υποβοήθησή τους κατά την ανάγνωση πολυσύλλαβων
λέξεων, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μικρότεροι μαθητές της
Β΄ δημοτικού, καθώς και οι πιο αδύναμοι μαθητές και των
δύο τάξεων, χρησιμοποίησαν σε παρόμοιο βαθμό στρα-
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τηγικές ανάγνωσης με βάση τόσο τη συλλαβή όσο και το
μόρφημα. Εν κατακλείδι, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει
τις στρατηγικές ανάγνωσης που χρησιμοποιούν οι μαθητές
των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν πολυσύλλαβες λέξεις σύνθετου
λεξιλογίου, και συνεπώς μπορεί να υποδείξει ενδεικτικές
μεθόδους διδασκαλίας οι οποίοι φαίνεται να είναι αποτελεσματικότεροι ως προς το σκοπό αυτό για το είδος αυτών
των λέξεων. Η ανάγνωση πολυσύλλαβων και μορφολογικά

σύνθετων λέξεων συνδέεται σημαντικά με την ανάπτυξη
του λεξιλογίου, της αναγνωστικής κατανόησης καθώς και
της περαιτέρω ακαδημαϊκής ανάπτυξης των μαθητών, για
το λόγο αυτό η μελέτη τους κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο
της επιμόρφωσης και ψυχοπαιδαγωγικής επάρκειας των
εκπαιδευτικών λειτουργών.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανάγνωση, Φωνολογική Επίγνωση,
Μορφολογική Επίγνωση, Στρατηγικές Ανάγνωσης

Οι πολλαπλές ανάγκες των φοιτητριών/φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων για υπηρεσίες στήριξης:
Τεκμηρίωση αναγκών
Ευαγγελάκου Παναγιώτα, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σε αυτή την ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη στις/στους τεταρτοετείς
φοιτήτριες/φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.Σκοπός μας ήταν να διαπιστώσουμε
κατά πόσο οι φοιτήτριες/φοιτητές είχαν ή έχουν ανάγκη
από στήριξη εκπαιδευτική, ψυχολογική ή επαγγελματικού
προσανατολισμού κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
και αν τη βρήκαν. Για τον λόγο αυτό, κατασκευάσαμε ένα
ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείτο από δύο (2) μέρη: 1)
ένα πρώτο μέρος που περιείχε δημογραφικές πληροφορίες,
καθώς και πληροφορίες αναφορικά με την αρχική επιλογή
των σπουδών των φοιτητριών/φοιτητών και 2) ένα δεύτερο
μέρος που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την εκπαιδευτική στήριξη, την ψυχολογική στήριξη και τη στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο
σκέλος, οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνταν να απαντήσουν:
α) αν και τι είδους στήριξη χρειάζονταν ή χρειάζονται κατά
τη διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών
τους (εκπαιδευτική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, στήριξη
επαγγελματικού προσανατολισμού) και β) σε περίπτωση που
έδιναν καταφατική απάντηση σε όλες ή σε κάποια/κάποιες
από τις προαναφερθείσες, να αναφέρουν από πού τις/την
έλαβαν. Συνολικά απάντησαν 178 από τους 230 φοιτήτριες/
φοιτητές του έτους.Από την πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτωνφαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός φοιτητριών/
φοιτητών είχε ή έχει ανάγκη από τέτοιου είδους στήριξη, σε
μεγαλύτερο βαθμό από υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης,

χωρίς η ανάγκη για τις άλλεςδύο να θεωρείται αμελητέα.
Άξιο προσοχής είναι ότι η πλειονότητα εκείνων που αναζητά
στήριξη τη βρίσκει συνήθως εκτός πανεπιστημίου. Τα πρώτα
αποτελέσματα τεκμηριώνουν λοιπόν τις πολλαπλές ανάγκες
στήριξης των φοιτητριών/φοιτητών. Επίσης, τεκμηριώνουν
το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες του πανεπιστημίου
για δημιουργία δομών στήριξης, αυτές δεν φαίνεται είτε
να ανταποκρίνονται πλήρως στις υφιστάμενες ανάγκες είτε
να έχουν εμπεδωθεί ως ύπαρξη από τις/τους φοιτήτριες/
φοιτητές, με μερική εξαίρεση τις ανάγκες επαγγελματικού
προσανατολισμού. Εν κατακλείδι, η συζήτηση αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και της υποχρέωσης
ανάπτυξης υποστηρικτικών υπηρεσιών ως μέρος του τρίτου άξονα της κοινωνικής διάστασης των Πανεπιστημίων.
Μάλιστα, αυτό που τονίζεται είναι ότι μέσα από την παροχή
υπηρεσιών εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και επαγγελματικής
συμβουλευτικής προς τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές επηρεάζεται θετικά η ποιότητα της εκπαίδευσης και αυξάνονται
τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών, ενώ ταυτόχρονα
υποστηρίζεται η βασική επιδίωξη για φοιτητοκεντρική μάθηση, μια επιδίωξη που διαπερνά όλες τις αποφάσεις των
Συνόδων των Ευρωπαίων Πρυτάνεων τα τελευταία χρόνια.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Φοιτητές, ΠΤΔΕ, εκπαιδευτική στήριξη,
ψυχολογική στήριξη, στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνική διάσταση, ΕΧΑΕ, φοιτητοκεντρική μάθηση
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Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σκιαγραφούν τον «αποτελεσματικό» εκπαιδευτικό
του ολοήμερου σχολείου
Θωίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Χανιωτάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεοδώρου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Στη διεθνή συζήτηση για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,
και ειδικά αυτών του ολοήμερου προγράμματος, ανακύπτουν
και διατυπώνονται ερωτήματα που αφορούν γενικότερα
τον ρόλο και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Θα έχουν οι
εκπαιδευτικοί στο μέλλον τα ίδια καθήκοντα με τους σημερινούς ή θα υπάρξουν περισσότεροι τομείς δραστηριοτήτων
για αυτούς; Μπορούν οι εκπαιδευτικοί να προσαρμοστούν
στις νέες απαιτήσεις του ολοήμερου σχολείου χωρίς μεγάλες
δυσκολίες ή απαιτείται μια διαφοροποιημένη προετοιμασία
κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης; Ορισμένοι
μάλιστα υποστηρίζουν ότι το να είσαι εκπαιδευτικός στο
ολοήμερο σχολείο αποτελεί στην πραγματικότητα ένα νέο
επάγγελμα. Πρόκειται, όμως, για ένα νέο επάγγελμα ή για μια
διεύρυνση του επαγγέλματος; Είναι γεγονός ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται
όταν διδάσκουν στο ολοήμερο σχολείο, αφού οι απαιτήσεις
του συγκεκριμένου τύπου σχολείου είναι διαφορετικές.
Διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν μια επιφυλακτική στάση
των εκπαιδευτικών απέναντι στην προοπτική ανάληψης
ευθυνών και καθηκόντων που σχετίζονται με την φροντίδα,
την αγωγή και με άλλες κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου.
Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί εκπαιδευτικοί διακατέχονται
από άγχος και ανασφάλεια όταν προκειται να εργαστούν
σε ολοήμερο σχολείο. Είναι φανερό ότι οι περισσότεροι
νιώθουν απροετοίμαστοι και ίσως ανεπαρκείς για το συγκεκριμένο έργο. Στα ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα δεν
υπήρξε μέχρι σήμερα κάποια ιδιαίτερη μέριμνα με στόχο
την καλύτερη προετοιμασία των πιθανών μελλοντικών
εκπαιδευτικών του ολοήμερου. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα Παιδαγωγικά Τμήματα δεν προσφέρουν κάποια
εξειδίκευση ή έστω γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με

την εργασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε ολοήμερα
προγράμματα. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διενεργήθηκε ανάμεσα σε
φοιτητές/τριες τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων και είχε ως
στόχο να σκιαγραφήσει τον «αποτελεσματικό εκπαιδευτικό»
του ολοήμερου σχολείου. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε
ένα γραπτό δομημένο ερωτηματολόγιο, στο οποίο διερευνήθηκαν: α) οι διαφορές στις αντιλήψεις των πρωτοετών
και των τελειόφοιτων φοιτητών/τριών για τους στόχους του
ολοήμερου σχολείου β) οι επιμέρους δεξιότητες που απαιτούνται –σύμφωνα με τους φοιτητές/τριες για την εργασία
τους σε αυτό, καθώς και γ) η επιθυμία και ετοιμότητα να εργαστούν σε αυτό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
οι τελειόφοιτοι φοιτητές σε σχέση με τους φοιτητές του 1ου
έτους αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στους παράγοντες που
σχετίζονται με τον διδακτικό- κοινωνικοπαιδαγωγικό ρόλο
του εκπαιδευτικού και τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού
που συνδέονται με το μεσημβρινό γεύμα. Κάτι ανάλογο,
σε πολύ μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό, παρατηρείται και με
τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα
σχετικό με το ολοήμερο. Όσον αφορά την ιεράρχηση των
τομέων του ολοήμερου σχολείου πρώτος σε σπουδαιότητα
θεωρείται η «αγωγή – κοινωνικοποίηση». Μόνο το 1/3 των
φοιτητών/τριών δηλώνει με σιγουριά πως είναι σε θέση
να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ολοήμερου σχολείου,
ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται το 50% στην περίπτωση
των φοιτητών/τριών που παρακολούθησαν σχετικά με το
Ολοήμερο μαθήματα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ολοήμερο σχολείο, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικός
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Οι διαχρονικές παιδαγωγικές απόψεις του Φρανσουά Φενελόν ως βάση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Ιωάννου Αικατερίνη, Φιλόλογος, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Το συγγραφικό έργο του Γάλλου Αρχιεπισκόπου και παιδαγωγού Φρανσουά Φενελόν (1651 - 1715) σηματοδοτείται από
τα περίφημα παιδαγωγικά του έργα Αγωγή κορασίων και
Τύχαι Τηλεμάχου. Με αυτά εισήγαγε καινοτομικές απόψεις
για την εκπαίδευση σε μια εποχή που η αντιμετώπιση των
παιδιών από τους δασκάλους ήταν άκαμπτη και σκληρή.
Η παραμελημένη εκπαίδευση των κοριτσιών, κατά κύριο
λόγο, και η αυστηρότητα των δασκάλων τον οδήγησαν στη
συγγραφή του πρώτου βιβλίου στο οποίο περιλαμβάνει
νουθεσίες για τη συμπεριφορά των παιδαγωγών απέναντι
στις μαθήτριες, τον τρόπο που θα πρέπει να τις προσεγγίζουν και μεθόδους διαπαιδαγώγησης, ώστε η προσπάθειά
τους να είναι καρποφόρα, καθώς και αρχές της φιλοσοφίας
της παιδείας της οποίας έθεσε τις βάσεις. Το έργο αυτό
αποτέλεσε βασικό εγχειρίδιο για εκείνους που ασχολούνταν με την εκπαίδευση, επειδή πολύ συχνά, ως δάσκαλοι
δραστηριοποιούνταν άτομα χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις.
Από την άλλη πλευρά, το έργο ‘Τύχαι Τηλεμάχου’ εκφράζει
ηθικά και παιδαγωγικά μηνύματα μέσα από τα ταξίδια και
τις περιπέτειες που παρουσιάζει· με αυτό μεγάλωσαν και
εμπνεύστηκαν πολλές γενιές ευρωπαίων και μεταλαμπαδεύτηκαν οι αντιλήψεις του μεγάλου παιδαγωγού. Με το
έργο του και τον εύγλωττο λόγο του ο Φρανσουά Φενελόν,
δεν κατάφερε μόνο να προσελκύσει τους πιστούς ή να μετατρέψει τους αιρετικούς σε Καθολικούς, αλλά έδωσε νέες
διαστάσεις στη σημασία της εκπαίδευσης και στον τρόπο
διδασκαλίας. Καθοδήγησε σαν σύγχρονος παιδαγωγός τους
δασκάλους της εποχής του για τον τρόπο που θα πρέπει να
διδάσκουν, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της κατανόησης

της διδακτικής στρατηγικής και κατόπιν της χρήσης της, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, σε αντίθεση με τις συνήθειες
της εποχής. Τα έργα του Φενελόν προκάλεσαν τον Βολταίρο,
ενέπνευσαν τον Ρουσσώ, αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για
την Εγκυκλοπαίδεια του Ντιντερό, αλλά κέντρισαν και το
ενδιαφέρον των εκφραστών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
λόγω του διδακτικού τους χαρακτήρα. Παρακολουθώντας
σήμερα τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, βλέπουμε να δίνεται προς
μελέτη το θεωρητικό πλαίσιο των νέων δεξιοτήτων που
προτείνονται, κατόπιν γίνεται η παρουσίασή τους, έπειτα
ακολουθεί πρακτική εξάσκηση και τέλος παρέχεται σχετική
ανατροφοδότηση. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί μια προκαθορισμένη διαδικασία δομημένων σταδίων,
ώστε με τη βελτίωση των τεχνικών διδασκαλίας αυτή η
διδασκαλία να γίνεται αποτελεσματικότερη. Η σύγκριση των
παιδαγωγικών ιδεών και των παιδαγωγικών μεθόδων που
προτείνονται από τον Φρανσουά Φενελόν με τις αντίστοιχες
αντιλήψεις της σημερινής εποχής αποτελούν το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία στηρίζεται στην
ιστορικοσυγκριτική μέθοδο προσέγγισης, ενώ σκοπός της
εργασίας είναι να αναδειχθεί ο πρωτοποριακός χαρακτήρας
των ιδεών του και η διαχρονικότητα σε μεγάλο ποσοστό των
παιδαγωγικών του θέσεων.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Φρανσουά Φενελόν, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, διδακτικές μέθοδοι, ιστορική συγκριτική μέθοδος,
διαπαιδαγωγητική λογοτεχνία

Το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πολιτισμικά διαφοροποιημένων πληθυσμών
Καλαματιανού Αμαλία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κούλης Αθανάσιος, Διδακτορικός φοιτητής
Παναγόπουλος Επαμεινώνδας, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, οι ραγδαίες αλλαγές στην σύγχρονη κοινωνία, η ταχύτατη διάδοση της
γνώσης και η εντατικοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων συνθέτουν ένα κράμα που καθιστά αναγκαία την

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ευρύ πλαίσιο. Ωστόσο, η σημερινή κοινωνία απαιτεί σε μεγάλο βαθμό την
επιμόρφωση που σχετίζεται με τους διαφοροποιημένους
πληθυσμούς, τις πρακτικές διδασκαλίες και με την αφο-
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μοίωσή τους στο σχολικό περιβάλλον. Η μετανεωτερική
εποχή χρειάζεται εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται
από ευελιξία και ευαισθησία απέναντι στις μεταναστευτικές
ροές και της εκπαίδευσης αυτών των ατόμων. Στόχος της
παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το
βαθμό ικανοποίησής τους αναφορικά με την επιμόρφωση
τους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου
να ανταπεξέλθουν στη διδασκαλία αλλοδαπών μαθητών.
Ειδική έμφαση δόθηκε στις διδακτικές πρακτικές που θα
μπορούσε να εφαρμόσει ο δάσκαλος και εάν αυτές έχουν
εμπλουτιστεί μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων που
έχουν παρακολουθήσει. Στα πλαίσια της ποσοτικής έρευνας
που διεξάγεται, χορηγείται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 25
ερωτήματα σε δείγμα 80 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης των νομών Αχαΐας και Αργολίδας. Η έρευνα
είναι σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα
μέσα Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στα ως ώρας αποτελέσματα,
το ενδιαφέρον μας κεντρίζει η διατύπωση απόψεων που
υποστηρίζουν ότι υφίσταται έλλειψη επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και
επιπλέον η ανάδειξη αναλυτικά των αναγκών που έχουν η
εκπαιδευτικοί από την επιμόρφωση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Σύγχρονος Εκπαιδευτικός

Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο Δημοτικό σχολείο
Καλδή Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γκόβαρης Χρήστος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ξαφάκος Ευστάθιος, Υποψήφιος διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βεντίστα Ουρανία, Υποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Durham, Μ. Βρετανίας
Τζίκα Βασιλική, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στον 21ο αιώνα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη
‘μεταφέρσιμων’ δεξιοτήτων, όπως είναι η κριτική σκέψη,
λόγω της ραγδαίας, μη προβλέψιμης ανάπτυξης κοινωνιών
και γνωστικών απαιτήσεων. Έρευνες υποστηρίζουν ότι το
επίπεδο της κριτικής σκέψης των μαθητών εξαρτάται από
το βαθμό κατανόησης των δεξιοτήτων αυτών από τους
εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο σχολικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να αναπτύξουν ένα ξεκάθαρο
σχέδιο δράσης και να έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους. Ο σκοπός της παρούσας
έρευνας είναι: (α) να καταγράψει τις απόψεις μελλοντικών
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, (β) να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στις απόψεις των
μελλοντικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία δεξιοτήτων
κριτικής σκέψης και της εκπαιδευτικής τους φιλοσοφίας
γενικότερα και (γ) να εντοπίσει τυχόν διαφορές στις απόψεις
των μελλοντικών εκπαιδευτικών αναφορικά με το έτος
σπουδών, τις προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες και τις

απόψεις για την προώθηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων
κριτικής σκέψης των μαθητών. Επιπρόσθετα, η συμβολή της
παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι προηγούμενες
έρευνες με συμμετέχοντες μελλοντικούς εκπαιδευτικούς
για τη διδασκαλία δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε σχέση
με την εκπαιδευτική τους φιλοσοφία μέσω μιας μεικτής
μεθόδου έρευνας, δεν έχει διερευνηθεί. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς και μέσω
συνέντευξης σε ομάδες εστίασης, ενώ συμμετέχοντες στην
έρευνα αποτέλεσαν 200 φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα κύρια ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν τη
διδασκαλία δεξιοτήτων κριτικής σκέψης πολύ σημαντική.
Ταυτόχρονα, η εκπαιδευτική φιλοσοφία τους εξαρτάται από
το έτος σπουδών τους. Οι απόψεις τους για τη σπουδαιότητα
των υπό μελέτη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης φανερώνουν
τη σημασία που αποδίδουν στην ανάπτυξη και αξιολόγηση
της κριτικής σκέψης των μελλοντικών μαθητών τους. Ακόμη,
οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι μαθησιακές
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τους εμπειρίες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους και των μαθητικών τους χρόνων τους παρείχαν
ευκαιρίες ανάπτυξης των δικών τους δεξιοτήτων κριτικής
σκέψης αλλά είναι αναγκαία η περαιτέρω εκπαίδευσή τους
για τη διδασκαλία στους μελλοντικούς μαθητές τους. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι τα
περισσότερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που
παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης των εν λόγω δεξιοτήτων
ανήκουν στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και

τεχνών ενώ οι μισοί πιστεύουν ότι η διδασκαλία δεξιοτήτων
κριτικής σκέψης εξαρτάται από τη διδασκαλία συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Τα παραπάνω ευρήματα
φανερώνουν την αναγκαιότητα για καλύτερη προετοιμασία
των μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Δεξιότητες κριτικής σκέψης, έρευνα
μεικτών μεθόδων, μελλοντικοί εκπαιδευτικοί

Πρακτικές άρθρωσης στην κατασκευή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών:
Προοπτικές και διαφοροποιήσεις σε πολύπλοκα, ανασκευασμένα σχήματα
αλήθειας και λειτουργικότητας
Καλεράντε Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Στην εισήγησή μας εξετάζεται η διαδικασία διαμόρφωσης και
διάθεσης εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων
για τους εκπαιδευτικούς. Αναλύονται ζητήματα προσαρμοστικών πολιτικών με βάση τις προβαλλόμενες ανάγκες
του συστήματος. Προσδιορίζονται οι εκλεκτικές συσχετίσεις
που δομούν τα πεδία σύγκλισης μεταξύ του κοινωνικού,
πολιτικού και πολιτισμικού πεδίου. Αποσαφηνίζονται εξελικτικές λειτουργίες στην υποδειγματοποίηση μοντέλων
επιμόρφωσης, ώστε να αναδειχτεί η εκπαιδευτική πολιτική
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως ένα συμβολικό
σύμπαν που εκφράζει αλληλεξαρτήσεις και περιορίζει το
πεδίο αυτονομίας του εκπαιδευτικού χώρου. Αξίες, ανάγκες
και στόχοι ετεροκαθορίζονται, ώστε τελικά τα εκπαιδευτικά
πακέτα επιμόρφωσης να έχουν τα χαρακτηριστικά μιας
«παραπλανητικής» απεικόνισης του ρόλου τής εκπαίδευσης και των φορέων δράσης, δηλαδή των εκπαιδευτικών.
Η εκπαιδευτική κοινότητα αδρανοποιείται μέσα από μια
μονοσήμαντη διαδικασία κατανάλωσης των στοιχείων της
κατασκευασμένης αλήθειας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο των δημοκρατικών αναπροσαρμογών ή
της εννοιολόγησης για την υπέρβαση της πολιτικής κρίσης
προβάλλονται διαφοροποιημένα σχήματα ανάδειξης της
κοινωνίας πολιτών, με αντίστοιχη έκφραση της και στο χώρο
της εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτική κοινότητα. Στην ουσία
δεν είναι στόχος η λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Πρόκειται για μια πλασματική διαδικασία τυπικής αναφοράς
στην εκπαιδευτική κοινότητα για την επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων, αναιρώντας ακόμη και εξισορροπητικές τακτικές

μεταξύ ορθολογικών επιλογών και βολονταριστικής στοχοθέτησης της εκπαιδευτικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αν και προβάλλεται το διευρυμένο σύστημα
επικοινωνίας με διαφοροποιημένους διαύλους εισροών
πληροφόρησης, το εκπαιδευτικό περιβάλλον λειτουργεί ως
ένα κλειστό σύστημα, ίσως με υπονόμευση των απόψεων
και επιλογών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην εισήγησή
μας επικεντρωνόμαστε στα κατασκευασμένα «καθεστώτα
αλήθειας» για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, με έμφαση
στη θεώρηση ότι τα επιβαλλόμενα εκπαιδευτικά πακέτα
επιμόρφωσης, όσα καινοτόμα ή παιδαγωγικά χαρακτηριστικά
και αν έχουν, δεν μπορούν να αποτελέσουν Εκπαιδευτικό
Λόγο. Παρατηρείται ότι η αύξηση των εκπαιδευτικών πακέτων από διαφορετικούς φορείς σχετίζεται με το οικονομικό
παίγνιο. Εκπαιδευτικά πακέτα παράγονται, διατίθενται στην
εκπαιδευτική αγορά και αγοράζονται όχι για το περιεχόμενο
τους, αλλά για το συμβολικό νόημα που κατασκευάζεται στη
δομική ερμηνευτική απόκτησης τής πιστοποίησης. Έτσι, στο
σύστημα των εκπαιδευτικών συμβολικών αλληλοδράσεων
κατασκευάζονται και αγοράζονται εκπαιδευτικά πακέτα
μέσα από μια επινοητική θεωρία για την αναγκαιότητά τους.
Σταδιακά, τα εκπαιδευτικά πακέτα γνώσεων/ προγράμματα επιμορφώσεων σχετίζονται με μια διαφοροποιημένη
αφήγηση για την λειτουργία τους στη θεσμική δυναμική
εξέλιξης των στελεχών ή συμβολικής αλληλόδρασής τους
και εξελίσσονται σε μια παραπλανητική διαδικασία. Η επικοινωνία με την πραγματική γνώση ήδη έχει αναιρεθεί από
το Πανεπιστήμιο, όπου η απόκτηση πραγματικών γνώσεων
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θεωρείται ένα ουτοπικό σχέδιο σε μια πυκνή αφήγηση για ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιτην αναγκαιότητα αποσπασματικών χρηστικών γνωσιακών δευτική κοινότητα, οικονομικό παράδειγμα, καθεστώτα
κεφαλαίων, με πρόταξη ιδεολογημάτων για την καινοτομία αλήθειας, κατανάλωση εκπαιδευτικών πακέτων
και την ένταξη στην αγορά εργασίας, δηλαδή με επικέντρωση
σε απόψεις που εμφορούνται από το οικονομικό παράδειγμα.

O σύλλογος «Φίλοι του Βιβλίου και του Πολιτισμού»:
Ένα καινοτόμο πρόγραμμα
Kαλιούνη Ελένη, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.
Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αφορά την διαπολοτισμικότητα, η οποία θεωρείται εργαλείο διαπραγμάτευσης των
διαφόρων πολιτισµικών ταυτοτήτων, οι οποίες νοµιµοποιούνται όλες και ενθαρρύνονται στην ολοκλήρωσή τους, µέσα
από τη σχετικοποίηση των αξιών βάσει των οποίων οικοδοµούνται. Η δεύτερη προσέγγιση της έννοιας, δεν στέκεται
στην αναγνώριση και την ανάδειξη της ετερότητας, αλλά στην
υπέρβασή της, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν οραµατίζεται
κοινωνίες κατακερµατισµένες, όπου κάθε ταυτότητα και
κάθε πολιτισµός θα βιώνουν τη δική τους µοναξιά, αλλά
κοινωνίες µε αξίες, µε κοινωνική συνοχή, µε ίσες ευκαιρίες
και δίκαιες για όλους· άρα, κοινωνίες απαλλαγµένες από
εθνικές ιδεοληψίες και φυλετικά στερεότυπα µε διάθεση
ανάµεσα στα µέλη της για συνεργασία, συµµετοχή, υπευθυνότητα και προκοπή. Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα σαν
στόχους έχει θέσει την ενίσχυση της Ελληνομάθειας, εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, συμπληρωματική διδασκαλία
στα σχολικά μαθήματα, εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή, δημιουργικές δραστηριότητες (χειροτεχνίες,
ζωγραφική, κατασκευές), προβολή βίντεο εκπαιδευτικού
και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Ο συγκεκριμένος θεσμός
έδινε επίσης την δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα
να πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικές εκδρομές. Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε τον Μάρτιο 2017 στην περιοχή
του Νομού Έβρου και ποιο συγκεκριμένα στο χωριό Μεγάλο
Δέρειο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συνέντευξη,

την οποία υλοποιήσαμε σε 7 παιδιά ηλικίας από 8 μέχρι
15 ετών. Κάποια από τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν
μέσα από την έρευνα είναι τα εξής: Το ηλικιακό εύρος των
παιδιών κυμαίνεται από 5-15 χρονών. Συνολικά την ημέρα
επισκέπτονταν το τμήμα γύρω στα 15 παιδιά. Ο συνδυασμό
της αγγλικής γλώσσας με την τουρκική βοήθησε στην εύκολη
εκμάθησή της πρώτης. Τμήμα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας
διεξήχθη και σε μεγάλους ηλικίας από 25-35 καθώς ένιωσαν την ανάγκη να μάθουν τα βασικά για να μπορέσουν να
μείνουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ολλανδία.
Τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία ύπαρξης περισσότερων
εκπαιδευτικών εκδρομών, γεγονός που αποδεικνύει την
επιτυχημένη διεξαγωγή των προηγούμενων. Η ενισχυτική
διδασκαλία που πραγματοποιείται αφορά διάφορες τάξεις
και μαθήματα, αναλόγως με τις απορίες των παιδιών. Η
ενίσχυση της ελληνομάθειας κατορθωνόταν ακόμη και
μέσω τραγουδιών και βίντεο εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το αρχικό ζήτημα που αναδύθηκε ήταν η αδυναμία
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού- μαθητή, γεγονός που
επιλύθηκε μέσω του Παιχνιδιού (κρεμάλα ,τάβλι, uno). Τα
παιδιά ανέφεραν ότι επιθυμούν να συνεχίσει η λειτουργία
του τμήματος διότι το νοιώθουν πλέον χώρο τους και θα
τους λείψει εάν σταματήσει η ύπαρξη αυτού.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Φίλοι του Βιβλίου και του Πολιτισμού,
επιμορφωτικό πρόγραμμα, Ελληνομάθεια
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Η αξιοποίηση της μελέτης μαθήματος (lessonstudy)
στην εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην εκπαίδευση και
η συμβολή της στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου: Ανασκόπηση ερευνών
Κανελλοπούλου Ευρυδίκη-Μαρία, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
της σχολικής μονάδας αποτελεί πεδίο συστηματικής έρευνας
Ελλήνων και ξένων ερευνητών. Πολλοί ερευνητές θεωρούν,
ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες
και η διαφοροποίηση του περιεχομένου του μαθήματος
και του μαθησιακού περιβάλλοντος σε ετερογενείς τάξεις
συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητά της
και στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού της έργου.
Στην οικοδόμηση του συνεργατικού αυτού πλαισίου για
την αποτελεσματική εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, σημαντικό ρόλο υποστηρίζεται ότι μπορεί να
διαδραματίσει ένας νέος τρόπος διδασκαλίας, το lessonstudy
(μελέτη μαθήματος). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι,
μέσα από την ανάλυση 35 ερευνών από την Ελλάδα και
το διεθνή χώρο, να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα
της προσέγγισης της μελέτης μαθήματος (lessonstudy) στο
πλαίσιο της εφαρμογής της παιδαγωγικής διαφοροποίησης
στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής
μονάδας. Ειδικότερα, η εργασία διερευνά: α. τη συμβολή της προσέγγισης της μελέτης μαθήματος στο πλαίσιο
της εφαρμογής της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην
κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων (γνωστικών,
κοινωνικο-συναισθηματικών, μεταγνωστικών) και στη
βελτίωση των επιδόσεών τους, β. τις στάσεις και τις πεποιθήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των
μαθημάτων που υλοποιείται με τη χρήση των δύο αυτών
προσεγγίσεων και γ. τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες,
καθώς και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής
τους. Τέλος, διερευνώνται και οι βαθμίδες εκπαίδευσης στις
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι εξεταζόμενες έρευνες,
προκειμένου να αναδειχθούν τα κενά και να διατυπωθούν
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Σύμφωνα με τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι δύο αυτές
προσεγγίσεις συμβάλλουν σημαντικά στην κινητοποίηση

των μαθητών, στη βελτίωση των επιδόσεων τους και στην
κατάκτηση των μαθησιακών στόχων μέσω της δυναμικής της
ομάδας και της αλληλεπίδρασης. Επίσης, στην πλειονότητα
των ερευνών διαπιστώθηκε η διαμόρφωση θετικών στάσεων
και πεποιθήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής των εν λόγω προσεγγίσεων.
Επιπρόσθετα, στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα εφαρμογής
των δύο προσεγγίσεων περιλαμβάνονται η καλλιέργεια
κλίματος συνεργασίας και συλλογικότητας, καθώς και η
ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Παράλληλα, στις δυσκολίες επιτυχούς εφαρμογής των δύο
προσεγγίσεων καταγράφονται μεταξύ άλλων ο απαιτούμενος
χρόνος προετοιμασίας, καθώς και η έλλειψη υλικών πόρων
και της απαιτούμενης κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Στις
προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησής τους αναφέρονται,
κυρίως, ο σωστός προγραμματισμός, η εξοικείωση με τις
συγκεκριμένες προσεγγίσεις και η υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας
προκύπτει, ότι μία μόνο έρευνα στο διεθνή χώρο εξετάζει
συνδυαστικά τις δύο αυτές προσεγγίσεις στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών
και αναδεικνύει τα πολλαπλά οφέλη τους στη βελτίωση της
γνώσης μαθητών και εκπαιδευτικών σε ετερογενείς τάξεις.
Επίσης, προκύπτει, ότι στην Ελλάδα δεν έχουν διεξαχθεί
έρευνες που να συνδυάζουν την εφαρμογή της παιδαγωγικής
διαφοροποίησης και του lessonstudy. Τέλος, αναφορικά με
τις βαθμίδες εκπαίδευσης στις οποίες έχουν διεξαχθεί οι
εξεταζόμενες έρευνες προκύπτει, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός
έχει διεξαχθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μικρότερος
αριθμός ερευνών πραγματοποιήθηκε στην τριτοβάθμια και
ακόμη μικρότερος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Μελέτη μαθήματος (lessonstudy), παιδαγωγική διαφοροποίηση, συνεργατικό πλαίσιο λειτουργίας
του σχολείου, αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού έργου

41

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι τάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
στο σχολείο
Καραγιάννη Σοφία, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Εκπαιδευτικός
Αφετηρία της παρούσας μελέτης αποτέλεσε ο προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο
δημοτικό σχολείο και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Η
φιλαναγνωσία δεν είναι μια έμφυτη ιδιότητα, αλλά καλλιεργείται. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο σε μια καθοριστική
ηλικία για τη διαμόρφωση του ατομικού χαρακτήρα και της
προσωπικότητάς τους. Σε αυτά τα χρόνια τίθενται τα θεμέλια
της σχέσης του παιδιού με την ανάγνωση και τη γραφή. Το
σχολείο και ο εκπαιδευτικός αποτελούν μια βασική πηγή
διαμεσολάβησης ανάμεσα στο μαθητή και την αγάπη για την
ανάγνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας αμφίδρομης
και μόνιμης σχέσης. Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται
στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά
τη φιλαναγνωσία, τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν
μέσα στην τάξη, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολο-

γίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που συμπίπτουν με
τις έρευνες στον ελληνικό και διεθνή χώρο, κατέδειξαν ότι
όταν οι εκπαιδευτικοί είναι οι ίδιοι φιλαναγνώστες, επηρεάζεται κατ΄ επέκταση και η διδασκαλία τους. Επομένως,
χρησιμοποιούν διδακτικές πρακτικές που ενθαρρύνουν
φιλαναγνωστικές δράσεις και συντελούν στη δημιουργία
του κατάλληλου κλίματος για την ενίσχυση της αγάπης για
το διάβασμα μέσα στην τάξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί
προβάλλουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε ελλείψεις
υλικοτεχνικής υποδομής και χρόνου. Τέλος, τονίζουν την
ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την προώθηση της
φιλαναγνωσίας στο χώρο του σχολείου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλαναγνωσία, εκπαιδευτικοί, διδακτικές
πρακτικές, δημοτικό σχολείο

Παιδαγωγική μόρφωση των Εκπαιδευτικών της Β/θμιας
Πρώτες προσπάθειες και αντιστάσεις
Καρακατσάνη Δέσποινα, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παυλίνα Νικολοπούλου, Δρ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Η παιδαγωγική μόρφωση των εκπαιδευτικών απασχόλησε
από τα τέλη του 19ου αιώνα ήδη, τόσο τις κυβερνήσεις,
όσο και τον κόσμο της εκπαίδευσης και συνδέθηκε με την
ανάδυση και την εγκαθίδρυση της επιστημονικής Παιδαγωγικής στον ευρωπαϊκό χώρο , αφού αυτή κατά τα πρώτα
βήματά της, και ιδιαίτερα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα,
ήταν προσανατολισμένη κυρίως στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τους λειτουργούς της
Μέσης η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής τους μόρφωσης
αναγνωριζόταν ήδη από την εποχή των μεγάλων διανοητών
του νεοελληνικού διαφωτισμού και διατυπώθηκε ρητά στον
πρώτο καταστατικό νόμο της Μέσης Εκπαίδευσης, δηλ. στο
νομοθετικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1836, το οποίο
ωστόσο σε ό,τι αφορούσε το συγκεκριμένο ζήτημα, παρέμεινε
για δεκαετίες ανενεργό. Στις αρχές του εικοστού αιώνα η

επιστημονική Παιδαγωγική επανεντάχθηκε στο ακαδημαϊκό
πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς ο Οργανισμός
του 1911, προέβλεπε, μεταξύ άλλων, και την ίδρυση έδρας
της «Παιδαγωγικής και της Φιλοσοφίας». Η ίδρυση της έδρας
εντασσόταν στο γενικότερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
της κυβέρνησης Βενιζέλου για την εκπαίδευση , καθώς
κρίθηκε ότι η επιστημονική παιδαγωγική μόρφωση των
εκπαιδευτικών αποτελούσε προϋπόθεση για τη βελτίωση
και την επέκταση της εθνικής εκπαίδευσης. Η επιστήμη της
Παιδαγωγικής κλήθηκε να συμβάλει στη άνοδο και την
εξάπλωση του εθνικού συστήματος παιδείας προσφέροντας
τις επιστημονικές εκείνες γνώσεις που θα βοηθούσαν στην
αρτιότερη συγκρότηση και στην καλύτερη καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να καταστούν οι προσπάθειές του περισσότερο αποτελεσματικές. Στην ανακοίνωσή
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μας παρακολουθούμε τις προσπάθειες του καθηγητή της
έδρας, Νικόλαου Εξαρχόπουλου να εγκαθιδρύσει στη διάρκεια του μεσοπολέμου, την Παιδαγωγική στην Ελλάδα
ως ένα αυτόνομο επιστημονικό κλάδo, ισότιμο με τους
άλλους και να θεσμοθετήσει την υποχρεωτικότητα των
παιδαγωγικών σπουδών για όσους επιθυμούσαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς επίσης
και τις αντιδράσεις που οι προσπάθειες αυτές συνάντησαν.
Η ανακοίνωσή μας αποτελεί μία ιστορική προσέγγιση του

ζητήματος της παιδαγωγικής μόρφωσης και της διδακτικής
Επάρκειας των Εκπαιδευτικών της Μέσης βαθμίδας με έμφαση στα παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικοπολιτικά
διακυβεύματα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδαγωγική μόρφωση, διδακτική
επάρκεια, Μέση εκπαίδευση, επιστημονικός κλάδος παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση υπό το πρίσμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών βάσει μοντέλων διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας
Καρανικόλα Ζωή, Διδάσκουσα Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος
Πίτσου Χαρίκλεια, Σύμβουλος Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Η ετερότητα αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών και, σε ένα πρώτο επίπεδο, αφορά σε
κάθε προσωπικό, φυσικό ή δημογραφικό χαρακτηριστικό
(Ely&Thomas, 2001: 230), ενώ, σε ένα βαθύτερο, αφορά σε
στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις (Harrison, Price, Bell, 1998).
Η γλώσσα, η εθνότητα, η θρησκεία και ο πολιτισμός είναι οι
πιο γνωστοί άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται η
ετερότητα. Άξονες που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον
χώρο της εκπαίδευσης και που καλούνται οι εκπαιδευτικοί
να τους διαχειριστούν επιτυχώς αν επιθυμούν η ετερότητα να
γίνεται σεβαστή στη φιλοσοφία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, κατά το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα η εκπαίδευση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα
το οποίο οφείλουν όλοι οι άνθρωποι να το απολαμβάνουν
ανεξαιρέτως των διακριτικών γνωρισμάτων που φέρουν και
της «ομάδας» στην οποία ανήκουν. Χαρακτηριστικό είναι το
περιεχόμενο του άρθρου 26 (2) της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948), στο οποίο αναφέρεται
ότι: «H εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη
της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα
και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και
τις θρησκευτικές ομάδες…». Γίνεται σαφές, ότι η εκπαίδευση
οφείλει να έχει στον πυρήνα της τον σεβασμό στην ετερότητα.
Προς τούτο, τα τελευταία χρόνια επισημαίνεται όλο και πιο
έντονα τόσο στο πλαίσιο δράσης διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισμών όσο και στα προγράμματα σπουδών πολλών

πανεπιστημίων η ανάγκη ευαισθητοποίησης, κατάλληλης προετοιμασίας και κατάρτισης των εκπαιδευτικών προκειμένου
να αντιμετωπίσουν την κοινωνική, πολιτισμική και εθνική
ετερότητα των μαθητών. Ωστόσο, προκειμένου να πραγματωθούν τα προαναφερθέντα στον χώρο της εκπαίδευσης οι
εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της βασικής και της συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης τους αντίστοιχα είναι αναγκαίο να εκπαιδεύονται
βάσει των αρχών αποδοχής της ετερότητας, όπως αυτές ορίζονται
και από τα διάφορα μοντέλα διαχείρισής της. Συγκεκριμένα
μέσω της παρούσας εργασίας θα γίνει αρχικά μια απόπειρα
αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών των μοντέλων
διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας, των Ruben (1979),
Bennett (1993) Powell, Zehm&Garcia (1996), Chen&Starosta
(2000) και Risager (2007). Στη συνέχεια θα αποπειραθεί μια
σύγκριση προκειμένου να εντοπιστούν κοινά στοιχεία αλλά
και διαφορές τους. Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία συνδέει
το σεβασμό της ετερότητας στο χώρο του σχολείου με τη βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η εν
λόγω σύνδεση σε πρώτο επίπεδο γίνεται υπό το πνεύμα των
διεθνών κειμένων του ΟΗΕ που αφορούν στο Δικαίωμα στην
Εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και σε δεύτερο επίπεδο με την
παρουσίαση κατάλληλων μοντέλων διαπολιτισμικής διαχείρισης
της ετερότητας, προκειμένου ύστερα από τη συζήτηση αυτών
να προταθεί το επαρκέστερο ή μια σύνθεση αυτών για την
επιτυχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο εν λόγω ζήτημα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, Ετερότητα, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, μοντέλα διαπολιτισμικής διαχείρισης
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Απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για το ρόλο της βιοπαιδαγωγικής θεωρίας μάθησης
στη διδακτική τους αποτελεσματικότητα
Καρατζιά- Σταυλιώτη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Η πρόσφατη ανάπτυξη των νευροεπιστημών και της Βιολογίας αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της μάθησης, οι οποίες
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους γονείς, τους
εκπαιδευτικούς και όσους έχουν ρόλο στην προώθηση της
μάθησης στα παιδιά και όχι μόνο. Οι εμπνευστές της θεωρίας
του Βιοπαιδαγωγισμού (Alahiotis&Karatzia-Stavlioti, 2008)
μελετούν τον τρόπο που καλλιεργήθηκε η μάθηση κατά την
εξέλιξη του ανθρώπου και την αντιπαραβάλλουν με την
μάθηση κατά την ανάπτυξη του ανθρώπου. Η ομοιότητα
των δυο διαδικασιών γίνεται η βάση για την εξαγωγή των
4 πολυπαραγοντικών και πολυδύναμων βιοπαιδαγωγικών
δεξιοτήτων και τον προσδιορισμό της σειράς και της έντασης σύμφωνα με τις οποίες η καλλιέργεια της κάθε μιας
μεγιστοποιείται (Τεχνολογική-Τ>Κοινωνική-S>Γλωσσική-L>Αριθμητική/θεωρητική- N). Επίσης προσδιορίζεται
το μέγεθος και το είδος της αλληλεπίδρασής τους ώστε να
συμβάλλουν στην ολιστική μάθηση και να επιτυγχάνονται
η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. Οι φοιτητές του
ΠΤΔΕ του ΠΠ διδάχθηκαν τη Θεωρία του Βιοπαιδαγωγισμού και ασκήθηκαν στην αναγνώριση και περιγραφή των
βιοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων σε όλες τους τις εκφάνσεις
(γνώση, (επι)δεξιότητες, στάσεις-αξίες-συμπεριφορές).
Επίσης πραγματοποίησαν διασυνδέσεις στη βάση των διαθεματικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και του
έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και με στόχο την ανάπτυξη της
συνεργασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Σκοπός
της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων
των φοιτητών «στόχος»- που έχουν ολοκληρώσει τα σχετικά

μαθήματα- ως προς το ρόλο της εκμάθησης και εφαρμογής
της θεωρίας του βιοπαιδαγωγισμού στη μεγιστοποίηση
της διδακτικής τους αποτελεσματικότητας. Αξιοποιείται η
ποιοτική μέθοδος των ημιδοδημένων συνεντεύξεων (βάσει
ειδικού πρωτοκόλλου) με αντιπροσωπευτικό δείγμα από 32
φοιτητές. Τα κείμενα των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνήθηκαν και σε αυτά εφαρμόστηκε η Ανάλυση Περιεχομένου
(Berlenson, 1952, Krippendorf, 2004). H ανάλυση έδειξε ότι
η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων φοιτητών και
κυρίως αυτοί που έχουν τις περισσότερες παρουσίες και
τη μεγαλύτερη συμμετοχή, θεωρούν ότι οι γνώσεις τους
για το βιοπαιδαγωγισμού καθώς και η άσκησή τους για
την ανίχνευση, προώθηση και δημιουργική αξιολόγηση
των βιοπαιδαγωγικών δεξιοτήτων, τους βοηθούν τόσο στην
αποτελεσματική προετοιμασία μαθημάτων σε προσομοίωση
ή στη πρακτική άσκηση), όσο και στη βελτίωση της συνδυαστικής εφαρμογής Διδασκαλίας-Μάθησης-Αξιολόγησης. Τα
ευρήματα έχουν ενδιαφέρον και συμβάλλουν στην προώθηση
καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων. Η παρούσα έρευνα
θα συνεχιστεί και διευρυνθεί με την υιοθέτηση ποσοτικών
μεθοδολογιών εξετάζοντας τις πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα
στις καινοτομίες της βιοπαιδαγωγικής θεωρίας μάθησης και
τις απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη διδακτική
τους αποτελεσματικότητα.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιοπαιδαγωγισμός, Βιοπαιδαγωγικές
δεξιότητες, δημιουργικότητα

Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής»: 4 χρόνια λειτουργίας
Καραφύλλης Αθανάσιος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.
Ταταρίδης Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.
Το Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής»
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με πρωτοβουλία
των μελών ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιθυμητός σκοπός του Π.Μ.Σ.

είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη επιστημονική
κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πτυχιούχους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να στελεχώσουν θέσεις ευθύνης στην
εκπαίδευση, τόσο σε διοικητικό όσο και επιστημονικό-καθοδηγητικό επίπεδο. Στα 4 πλήρη χρόνια λειτουργία του Π.Μ.Σ.
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εισήχθησαν περίπου 120 φοιτητές απόφοιτοι παιδαγωγικών
τμημάτων ή άλλων «καθηγητικών» σχολών, άλλοι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί και άλλοι όχι, ενώ οι αιτήσεις ήταν πολλαπλάσιες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων και των εισακτέων, να
διερευνήσει τις ανάγκες τους και τους λόγους που επέλεξαν

το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό και τέλος να διαπιστώσει αν
οι απόφοιτοι είναι ευχαριστημένοι από τις μεταπτυχιακές τους
σπουδές και πόσο αυτές βοήθησαν στο να καταλάβουν θέσεις
ευθύνης στη διοίκηση της εκπαίδευσης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Στελέχη εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό

Σχολική βελτίωση και ο ρόλος του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα: Αναδιφώντας το λόγο των επίσημων τεκμηρίων
Κατσιγιάννη Ελένη, Υποψήφια διδάκτορας, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση του ρόλου και
της συμβολής του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη σχολική βελτίωση στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό,
αρχικά αναζητήθηκαν οι βασικότερες διαστάσεις του ρόλου του
διευθυντή σχολείου, όπως αυτές αναδεικνύονται στη διεθνή
βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι επίσημες πολιτικές
που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1981–2017
και αφορούσαν στο ρόλο του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υλικό της εμπειρικής έρευνας συγκρότησαν
τα σχετικά με το θέμα κοινοβουλευτικά και νομοθετικά κείμενα
της εν λόγω περιόδου. Προς τούτο, αξιοποιήθηκε η ποιοτική
μέθοδος της ανάλυσης τεκμηρίων και επιχειρήθηκε η ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου των υπό διερεύνηση τεκμηρίων. Με
βάση τα πορίσματα των διεθνών μελετών και τα αποτελέσματα
της έρευνάς μας, καταλήξαμε στις ακόλουθες διαπιστώσεις: α)
Η αντιστοίχιση των διεθνώς προβαλλόμενων διαστάσεων του
διευθυντικού ρόλου με τον ρόλο του διευθυντή σχολείου στην

Ελλάδα αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν πλήρης, λόγω -κυρίωςτου συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος και της ασταθούς εκπαιδευτικής πολιτικής. β) Παρ’
όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν μπορεί να γίνει λόγος για
ριζικό μετασχηματισμό του ρόλου του διευθυντή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1981 – 2017, διότι,
παρά τη θεσμοθέτηση αρμοδιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για τη βελτίωση του σχολείου, υπάρχουν ζητήματα στα οποία
τα περιθώρια παρέμβασής του είναι περιορισμένα. Συνεπώς,
ένας κοινά αποδεκτός και μακροπρόθεσμος εκπαιδευτικός
σχεδιασμός με όραμα τόσο για ένα σύγχρονο ελληνικό σχολείο
όσο και για τον ρόλο του διευθυντή θα μπορούσε να ενισχύσει
τη συμβολή αυτού του σημαντικού διοικητικού στελέχους στη
σχολική βελτίωση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολική βελτίωση, διευθυντής, ρόλος,
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εφαρμόζοντας την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
και Γενετικής του Δ.Π.Θ.: Η κατάθεση μιας προβληματικής
Κεδράκα Κατερίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Η εργασία αναφέρεται στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια των Βιοεπιστημόνων – μελλοντικών εκπαιδευτικών ΠΕ04
και ειδικότερα, στο πρόγραμμα, που υλοποιείται στο Τμήμα
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης για την απόκτησή της. Αρχικά, περιγράφεται το
θεσμικό πλαίσιο, η εφαρμογή και η προβληματική που διέπει

την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των φοιτητών μη
Παιδαγωγικών Τμημάτων. Στη συνέχεια, αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στο Τμήμα ΜΒΓ για την απόκτηση της
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που στηρίζεται σε
δύο άξονες: αφενός στην θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών
που προσφέρεται ως μέρος του προπτυχιακού Προγράμματος
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Σπουδών και αφετέρου στην διδακτική πρακτική τους άσκηση,
η οποία στηρίζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία του Τμήματος ΜΒΓ με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 και
τους «μάχιμους» εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν το μάθημα
της Βιολογίας στην περιοχή της Θράκης. Εδώ αξιοποιούνται η
θεωρία της συμβουλευτικής καθοδήγησης, του Mentoring, στην
εκπαίδευση, μια σχέση συνεργασίας ανάμεσα σε έναν έμπειρο
και έναν αρχάριο εκπαιδευτικό, η οποία δεν συνίσταται μόνον
στην απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και μεθόδων αλλά και
στην ανάπτυξη κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, στοιχείων
που διευρύνουν την επαγγελματική οπτική του μέντορα και
του εκπαιδευόμενου. Επίσης, ο σχεδιασμός της Διδακτικής
Πρακτικής Άσκησης βασίζεται στο μοντέλο της στοχαστικής
προσέγγισης, που συνδέεται με την αξιοποίηση θεωρητικών και
στοχαστικών ικανοτήτων, επιδιώκοντας την κριτική προσέγγιση
της προσωπικής εκπαιδευτικής πράξης των εκπαιδευόμενων
αλλά και του τρόπου εργασίας των έμπειρων εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος
ΜΒΓ με τη Β/θμια Εκπαίδευση της Θράκης περιλαμβάνεται και
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ04 από τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ΜΒΓ γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Τέλος,
στην παρούσα εργασία παρατίθεται μια κριτική προσέγγιση της
αναγκαιότητας αλλά και των πρακτικών ζητημάτων που άπτονται
της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των φοιτητών
τόσο του Τμήματος ΜΒΓ αλλά και των υπολοίπων Τμημάτων
Θετικών Επιστημών, θέματα που συνδέονται με την ποιοτητα
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση αλλά και με την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική
και τις νέες διεθνείς τάσεις στην ζήτηση παιδαγωγικών και
διδακτικών δεξιοτήτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιοεπιστήμονες, Παιδαγωγικές και Διδακτικές Δεξιότητες, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη θεατρική αγωγή:
το παράδειγμα της Φινλανδίας και της Νορβηγίας
Κλαδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σύγχρονες μελέτες στο χώρο της παιδαγωγικής εστιάζουν το
ερευνητικό ενδιαφέρον στην εκπαίδευση και επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, αλλά και την αποστολή του σχολείου
ενόψει των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από τις
νέες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Στο επίκεντρο αυτών
των συζητήσεων διεθνώς, είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικών
στρατηγικών που δραστηριοποιούν την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, ενεργοποιούν την κριτική του σκέψη,
την δημιουργικότητα, τη φαντασία και την καινοτομία σε
ένα περιβάλλον δημιουργικής μάθησης. Σε αυτά τα πλαίσια
εντάσσεται ο ρόλος της θεατροπαιδαγωγικής μεθόδου που
αξιοποιεί τον μορφοπαιδαγωγικό χαρακτήρα του παιχνιδιού
και την τέχνη του θεάτρου στην εκπαιδευτική πράξη. Η συμβολή τα θεατρικής τέχνης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως
στην ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης, στην καλλιέργεια
της ανθρωπιστικής παιδείας, στην τόνωση της συνείδησης
ενεργού πολίτη και στη προσέγγιση θεμάτων πολιτισμικής
ετερότητας, αποτέλεσαν αντικείμενο ποικίλων ερευνών, που
αναδεικνύουν μεταξύ άλλων το ρόλο της θεατροπαιδαγωγι-

κής ως εργαλείου διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Ωστόσο στην
Ελλάδα, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
στην χρήση της θεατροποαιδαγωγικής μεθόδου ατροφεί ή
και παραλείπεται. Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται το
παράδειγμα της Φινλανδίας και της Νορβηγίας στο τομέα
αυτό, καθώς οι δυο χώρες βρίσκονται ανάμεσα στις πρώτες
θέσεις των καλύτερων εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως. Στα συμπεράσματα της μελέτης επισημαίνεται μεταξύ
άλλων ότι η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία των δημιουργικών διαδικασιών της θεατρικής εκπαίδευση αποτελεί
πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών. Η αξιοποίηση της θεατρικής εκπαίδευσης
μπορεί να ιδωθεί ως ένα εναλλακτικό εργαλείο στη τυπική
εκπαίδευση και επίσης μια απάντηση στις κύριες προκλήσεις
ενός μεταμοντέρνου πολιτισμού της γνώσης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, θεατρική
αγωγή
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Κατασκευάζοντας τo παρελθόν σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο παρόν
Επικαιρότητα και διεθνής σκηνή διδακτικής της ιστορίας
Κοντογιώργη Μαρία, Υποψήφια διδάκτορας Διδακτικής της Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ένα από τα κύρια πεδία προβληματισμού συνιστά η διεθνής
εκπαιδευτική πολιτική της διδασκαλίας της ιστορίας. Δίνεται
έμφαση στις καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που
εισηγαγε το βρετανικό εκπαιδευτικό πρότυπο, οι οποίες
επιδρούν και διαμορφώνουν την αντίστοιχη ελληνική επικαιρότητα. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές προτάσσουν μία διαδικαστική – κατασκευαστική γνώση, για την
κατανόηση και ερμηνεία της ιστορίας σε βαθος. Η γνώση
κατασκευάζεται από τον ίδιο τον μαθητή μεσα την τάξη,
μέσω της “λογικής κατανόησης” και της σύνθετης διαδικασίας της ιστορικής “ενσυναίσθησης”. Παράλληλα, αναλύεται
ο διττός ρόλος τον οποίο προσλαμβάνει ο εκπαιδευτικός,
αποτελώντας συνάμα παιδαγωγό και συντονιστή της τάξης,
ερευνητή και παραγωγό του διδακτικού του υλικού. Αφού
προσεγγίσουμε θεωρητικά το επαγγελματικό προφίλ του
εκπαιδευτικού, βασική επιδίωξη αποτελεί η ανάδειξη της
βασικής και συνεχιζόμενης επιστημονικής του κατάρτισης.
Η επιμόρφωση του διδάσκοντα και η συμμετοχή του σε
προγράμματα αυτοβελτίωσης κατέχει πρωτεύοντα ρόλο
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός καλείται να
δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα μάθησης στον μαθητή,
καθιστώντας τον ικανό να αμφισβητήσει, ώστε να αναπτύξει
κριτική σκέψη και ιστορική συνείδηση, ενώ οφείλει να
μεριμνά για τη διεξαγωγή μίας δυναμικής και ευρηματικής

διδασκαλίας με διαρκή ανανέωση των εκπαιδευτικών εργαλείων, παρεμβάλλοντας τον εαυτό του σε συνεχή διαδικασία
αυτοαξιολόγησης. Τα νέα εκπαιδευτικά επιστημολογικά
δεδομένα εξετάζονται με τη μέθοδο της αντιπαραβολής, επί
των παραδοσιακών μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης.
Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας αποσκοπεί
στη διερεύνηση των διεθνών παιδαγωγικών εξελίξεων, οι
οποίες εκτυλίσσονται γύρω από τη χειραφέτηση της διδακτικής διαδικασίας από παραδοσιακές πρακτικές, παρόλο
που αυτές εξακολουθούν να υφίστανται και να εφαρμόζονται
στη χώρα μας. Η επιβολή ποικίλων μεταρρυθμίσεων στην
ελληνική εκπαίδευση, προκύπτει ως άμεσο συμπέρασμα
των παιδαγωγικών ζητημάτων, τα οποία πραγματεύεται η
έρευνα. Η εφαρμογή ριζικών αλλαγών στην εκπαιδευτική
διαδκασία αφορά στη γενικότερη μεταβολή των δομών, των
στάσεων, των αξιών και των μεθόδων οι οποίες υιοθετούνται
από τον εκπαιδευτικό. Επομένως, ο εκπαιδευτικός δύναται να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη μίας εξελικτικής
πορείας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανταποκρινόμενος
στην πολυσχιδή ιδιότητα την οποία λαμβάνει μέσα στην
πολυπολιτισμική σχολική αίθουσα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Ενσυναίσθηση, Λογική
κατανόηση, Κριτική σκέψη/συνείδηση

Διερεύνηση του ρόλου των Μεντόρων ως πηγή πληροφόρησης για τη διαμόρφωση
του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών
του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Κοτσανά Βασιλική, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Πούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών,
όπως αναφέρουν οι Tschannen-Moran&WoolfolkHoy (2001),
παίζει ρόλο στην προσωπική τους πορεία ως εκπαιδευτικοί, επηρεάζει τις πεποιθήσεις τους για την εκπαιδευτική
διαδικασία και συνδέεται με τη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών. Οι πρώτες
εμπειρίες διδασκαλίας παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του

αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών
(Bandura, 1997). Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
πρέπει να έχουν υψηλό αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας
προκειμένου να παραμείνουν στο επάγγελμα και να είναι
αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί. Το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας, σύμφωνα με τον Bandura (1997), διαμορφώνεται μέσα από ένα στάδιο γνωστικής επεξεργασίας
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πληροφοριών που φτάνουν στο άτομο από τέσσερις πηγές
πληροφόρησης: α) άμεση προσωπική εμπειρία, β) εμπειρίες μέσω παρατήρησης, γ) λεκτική/κοινωνική πειθώ, δ)
σωματικές και συναισθηματικές καταστάσεις. Στην έρευνά
μας πήραν μέρος 10 τεταρτοετείς φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του
Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα η
οποία έχει ως σκοπό να διερευνήσει το ρόλο των μεντόρων
ως πηγή πληροφόρησης για τη διαμόρφωση του αισθήματος
αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους άσκησης. Για
τη συλλογή των δεδομένων διενεργήσαμε ημιδομημένες

συνεντεύξεις.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, ο
ρόλος του μέντορα, ως πηγή πληροφόρησης για τη διαμόρφωση του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των
εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών υπήρξε καθοριστικός και
πολυδιάστατος. Λειτούργησε και ως πηγή εμπειριών μέσω
παρατήρησης και ως πηγή λεκτικής ανατροφοδότησης και
έπαιξε ρόλο στη διαχείριση του άγχους τους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας,
εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί, πηγές αυτοαποτελεσματικότητας, μέντορας

Ανάπηρη Παιδική Ηλικία
Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Καραγιάννη Γιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Η εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση κατά τον 19ο αιώνα,
συντέλεσαν στην κατασκευή/επιτέλεση μορφών παιδικής
ηλικίας και αναπηρίας, διακρίνοντας με σαφήνεια τους
κοινωνικούς τόπους που μπορούν να βρίσκονται όλοι όσοι
δεν είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην οικονομία. Τα
παιδιά και οι ανάπηροι δεν μπορούσαν να αποτελούν πλέον
τμήμα της δημόσιας σφαίρας, έπρεπε να περιοριστούν σε
συγκεκριμένους κοινωνικούς τόπους (οικογένεια, σχολείο,
ιδρύματα). Η κατασκευή/επιτέλεση της παιδικής ηλικίας
κατά τη νεοτερικότητα διαμόρφωσε ένα διακριτό κοινωνικό
στάτους για τα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Σε αυτό το
πλαίσιο τα παιδιά γίνονται αντιληπτά με όρους ελλειμματικότητας και αδυναμίας (σωματικής, πνευματικής, ηθικής,
γνωστικής) –μια μορφή «αναπηροποίησης» της παιδικής
ηλικίας. Αντίστοιχα η κατασκευή/επιτέλεση της αναπηρίας
κατά την ίδια περίοδο δημιούργησε ένα ιδιαίτερο κοινω-

νικό στάτους για τους ανάπηρους οι οποίοι διακρίνονται
επίσης με σαφήνεια από τους μη ανάπηρους, και γίνονται
επίσης αντιληπτοί με όρους ελλειμματικότητας και αδυναμίας
(σωματικής, πνευματικής, ηθικής, γνωστικής) –μια μορφή
«παιδοποίησης» της αναπηρίας. Η αναπτυξιακή ψυχολογία
και η ιατρική συγκρότησαν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό
λόγο ψυχολογικοποιώντας και ιατρικοποιώντας τον τρόπο
αντίληψης και διαχείρισης της αναπηρίας και της παιδικής
ηλικίας. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να αναδείξουμε
την παράλληλη πορεία και τους κοινούς τόπους που χαρακτήρισαν κατά τη νεοτερικότητα, την κατασκευή/επιτέλεση
της αναπηρίας και της παιδικής ηλικίας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναπηρία, παιδική ηλικία, ψυχολογικοποίηση

Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης
Κούλης Αθανάσιος, Υποψήφιος διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πελεποννήσου
Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγ- αναστοχαζόμενου επαγγελματία εκπαιδευτικού, του εκπαιγελματικής ανάπτυξης δύναται να συμβάλλει καθοριστικά στη δευτικού δηλαδή που μεταξύ άλλων βελτιώνει αδιάκοπα τις
συνεχή βελτίωσή τους και στην οικοδόμηση του προφίλ του διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές του, στην κατεύθυνση
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μιας αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για
να έχουν αυτή τη μείζονα συμβολή ωστόσο θα πρέπει οι
επιμορφωτικές αυτές δραστηριότητες να απαντούν στις
επιμορφωτικές ανάγκες των εκαπιδευτικών. Τέτοιες στοχευμένες δραστηριότητες αποτελούν την καλύτερη δυνατή
επένδυση των διαθέσιμων πόρων καθώς συνεπάγονται με
μεγαλύτερη πιθανότητα σημαντική βελτίωση των εκπαιδευτικών στα καίρια ζητήματα τα οποία οι ίδιοι έχουν επισημάνει.
Η διερεύνηση των πιμορφωτικών αναγκών αναδεικνύεται
έτσι ως το πρώτο βήμα για την διαμόρφωση κατάλληλων
δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Η έρευνά μας
στόχευσε ακριβώς στη διερεύνηση των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών σε μια περίοδο στην οποία
αφενός η ρευστότητα που χαρακτηρίζει ποίκιλες πτυχές του
κοινωνικού γίγνεσθαι και αφετέρου ειδικότερες παράμετροι
στο ελληνικό πλάισιο όπως είναι η σφοδρή οικονομική κρίση
και το μεταναστευτικό, ενδέχεται να έχουν διαφοροποιήσει
σημαντικά τις ανάγκες των Ελλήνων εκπαιδευτικών για
επιμόρφωση. Επιπρόσθετη στόχευση της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση ενδεχομένων σχέσεων και συσχετίσεων
ανάμεσα στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών,
εύρημα που θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για το
σχεδιασμό κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Το ερευνητικό εργαλέιο που χρησιμοποιήθηκε στα πλάισια
της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη ήταν το τμήμα ενός
εκτενέστερου ερωτηματολογίου για την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, το οποίο μελετούσε συ-

γκεκριμένα τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το δείγμα της
έρευνας απαρτίστηκε από 368 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ηδειγματοληψία
έγινε με στρωματοποιημένη μονοσταδιακή δειγματοληψία
κατά συστάδες. Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2018. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν μεταξύ άλλων ότι οι τομείς του διδακτικού
έργου στους οποίους οι εκπαιδευτικοί νιώθουν την μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση είναι η στήριξη μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες ή/και συναισθηματικές διαταραχές,
η διαχείρηση μιας πολυπολιτισμικής τάξης, η διαχείρηση
προβλήμάτων συμπεριφοράς των μαθητών, η διαχείρηση
κρίσεων στη σχολική μονάδα, η γνώση και εφαρμογή νέων
διδακτικών μεθόδων, οι νέες τεχνολογίες και η αξιοποίησή
τους στην τάξη, η αναζήτηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικων
καινοτομιών. Στην αντίπερα όχθη βρέθηκε ότι οι εκπευδευτικοί νιώθουν μικρότερη την ανάγκη για επιμόρφοση στο
επιστημονικό τους αντικείμενο, σε παιδαγωγικές γνώσεις
καθώς επίσης και στη διοίκηση αλλά και την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερα αξιόλογες είναι και
οι συσχετίσεις που βρέθηκαν ανάμεσα στις επιμορφωτικές
ανάγκες των εκπαιδευτικών.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματική Ανάπτυξη, Επιμορφωτικές
ανάγκες, Μαθησιακές δυσκολίες, Προβλήματα Συμπεριφοράς, Τ.Π.Ε., Πολυπολιτισμική Τάξη, Διαχείριση Κρίσεων,
Εκπαιδευτικές Καινοτομίες

Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
και στις χώρες του TALIS 2013
Κούλης Αθανάσιος, Υποψήφιος διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπαγάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ανάμεσα στους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν πολλές
νέες προκλήσεις στη σύγχρονη ευμετάβλητη κοινωνία, είναι
και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος καλείται να ανταπεξέλθει στα
προβλήματα που αναδεικνύονται στα πλαίσια της σχολικής
μονάδας, και τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις ραγδαίες
κοινωνικές εξελίξεις. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης το
διακύβευμα είναι η αποτελεσματική διδασκαλία, η μάθηση,
η ακαδημαϊκή επίτευξη των μαθητών και η προετοιμασία
των μελλοντικών πολιτών, κάτι που απαιτεί ειδικούς κάθε

φορά χειρισμούς ανάλογα με τις εκάστοτε νέες συνθήκες
που ανακύπτουν. Η έρευνά μας στόχευσε αφενός στη διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης που λαμβάνουν
οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, στόχευση της
μελέτης ήταν και η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών
σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας
TALIS 2013 του ΟΟΣΑ (TeachingandLearningInternational
Survey), με σκοπό την σκιαγράφηση και μιας συγκριτικής
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εικόνας για τους εκπαιδευτικούς της χώρας μας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχουσών χωρών
στοTALIS 2013, ως προς την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια
της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη ήταν το τμήμα του
ερωτηματολογίου της έρευνας TALIS2013 το οποίο αφορούσε την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε αρχικά στην ελληνική
γλώσσα και προσαρμόστηκε έπειτα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το δείγμα της έρευνας απαρτίστηκε
από 72 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας. Η δειγματοληψία έγινε με
στρωματοποιημένηδισταδιακή δειγματοληψία κατά συστάδες.
Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ολοκληρώθηκε στις
αρχές του 2016.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μεταξύ
άλλων ότι οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας δείχνουν μικρότερη
συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, με
εξαίρεση τα προγράμματα απόκτησης τυπικών προσόντων,

σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των χωρών του TALIS
2013. Μικρότερη είναι γενικά και η διάρκεια της εμπλοκής
σε τέτοιες δραστηριότητες. Η έντονη, εκείνη την περίοδο,
οικονομική κρίση καθώς επίσης και τα πολυπληθή μεταναστευτικά ρεύματα επηρέασαν τις επιλογές επαγγελματικής
ανάπτυξης των Ελλήνων εκπαιδευτικών και δημιούργησαν
ανάγκες που δεν εμφανίστηκαν το ίδιο έντονες στις χώρες του
TALIS. Συχνότερη ήταν η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
δραστηριότητες που καλύπτουν τη γνώση του επιστημονικού
πεδίου, τις παιδαγωγικές δεξιότητες και τις ΤΠΕ, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στις χώρες του TALIS, δραστηριότητες που
φάνηκε να έχουν το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο για τους
εκπαιδευτικούς και στις δυο περιπτώσεις.
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματική ανάπτυξη, TALIS, Επιμόρφωση, Οικονομική κρίση, Μεταναστευτικό, Παιδαγωγικές
δεξιότητες, Γνώση επιστημονικού αντικειμένου, Τ.Π.Ε.

Το Burnout των Σχολικών Συμβούλων – Συντονιστών Εκπαίδευσης
Κουσκουλή Ευαγγελία, Μ.Α, M.Sc., Διευθύντρια, Γυμνάσιο Λευκοπηγής Κοζάνης
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν το «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης», τα διάφορα μοντέλα για την
ερμηνεία του συνδρόμου, οι παράγοντες που δημιουργούν ‘επαγγελματική εξουθένωση’ στους εργαζόμενους
σε επαγγέλματα κοινωνικής ωφέλειας. Πιο συγκεκριμένα
μελετήθηκε η εμφάνιση του συνδρόμου στους σχολικούς
συμβούλους-συντονιστές εκπαίδευσης, πόσο επηρεάζει
αυτό την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή και η
πρόληψη ή οι τρόποι για την αντιμετώπιση του συνδρόμου ‘επαγγελματικής εξουθένωσης’. Υπάρχουν πολλαπλοί
παράγοντες που προκαλούν ‘επαγγελματική εξουθένωση’
στους επαγγελματίες κοινωνικής ωφέλειας και κατά συνέπεια στους εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους.
Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες νιώθουν ψυχοσωματική
εξάντληση, παύουν να είναι ικανοποιημένοι από την εργασία
τους ή την απόδοσή τους και αναπτύσσουν αρνητική εικόνα
για τον εαυτό τους (Παυλάτου, 2012). Μετατρέπονται σε μη
επαρκής επαγγελματίες και συγκεκριμένα σε ότι αφορά
τους σχολικούς συμβούλους-συντονιστές εκπαίδευσης, το
έλλειμμά τος που προκύπτει από το σύνδρομο ‘επαγγελματικής εξουθένωσης’ ενδέχεται να δημιουργήσει απρόβλεπτες

συνέπειες για τον εκπαιδευτικό χώρο όπου απασχολούνται,
καθώς ο θεσμός του σχολικού συμβούλου – συντονιστή εκπαίδευσης έχει δημιουργηθεί για να βρίσκεται σε διάδραση
με τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν
να εξετάσει το σύνδρομο της ‘επαγγελματικής εξουθένωσης’
που παρατηρείται στον τομέα της εκπαίδευσης και αφορά
τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και τους σχολικούς συμβούλους (Τσιμπουκλή, 2005). Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν
να βρεθεί ο βαθμός στον οποίο νιώθουν ‘επαγγελματική
εξουθένωση‘ οι σχολικοί σύμβουλοι της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα γίνεται
προσπάθεια να εξακριβωθούν οι παράγοντες που οδηγούν
στην επαγγελματική εξουθένωσή τους και τα αποτελέσματα
που προκύπτουν τόσο για τους ίδιους προσωπικά όσο και για
τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Επιχειρείται δηλαδή
να συσχετισθούν δημογραφικοί και προσωπικοί παράγοντες με την ‘επαγγελματική εξουθένωση’. Διενεργήθηκε
μικροέρευνα ανάμεσα σε σχολικούς συμβούλους της Δ.
Μακεδονίας και Κ. Μακεδονίας με στόχο τη διερεύνηση του
βαθμού επίδρασης της ‘επαγγελματικής εξουθένωσης’ στην
προσωπική και επαγγελματική ζωή τους. Χρησιμοποιήθηκε
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το ερωτηματολόγιο CBI (Councilor’sBurnoutInventory)
αφού πρώτα τροποποιήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή με τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GoogleDrive. Επιπλέον,
δημιουργήθηκε ένας μοναδικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος
ώστε να συμπληρωθούν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Τα
αποτελέσματά της κατέδειξαν ότι οι σχολικοί σύμβουλοι του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχουν υψηλό ποσοστό
αυτεπάρκειας, η οποία τους προστατεύει από το σύνδρομο
και βιώνουν λιγότερο αρνητικά συναισθήματα στον εργα-

σιακό τους χώρο σε σχέση με τους συναδέλφους τους των
Η.Π.Α και της Ευρώπης. Απαιτείται ενδελεχής διερεύνηση
του φαινομένου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Εξουθένωση, επαγγελματική εξουθένωση,
stress, εκπαιδευτικό stress, σχολικός σύμβουλος-συντονιστής εκπαίδευσης, αυτεπάρκεια – αυτοαποτελεσματικότητα
(self-efficacy)

Η εκπαίδευση των «διαφορετικών» μαθητών. Η αποτύπωσή της στα
διδακτικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου
Κυριαζή Βιλελμίνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Ειδική Παιδαγωγός
Παπαπέτρου Σάββας, Κοινωνικός ψυχολόγος -ερευνητής
Η διαφορετικότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των
σύγχρονων κοινωνιών. Δύο μεγάλες ομάδες ανθρώπων που
αποκλίνουν από τη λεγόμενη «κανονικότητα» της πλειοψηφούσας ομάδας είναι τα άτομα με αναπηρίες και οι πληθυσμοί
που προέρχονται από άλλες χώρες. Οι απόψεις που διαμορφώνονται για τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες εξαρτώνται
από τη χρονική περίοδο, τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες που επικρατούν αλλά και τις διεκδικήσεις των ίδιων
των ομάδων για ισότιμη μεταχείριση. Η ύπαρξη μαθητών με
αναπηρίες και μαθητών προερχόμενων από άλλες χώρες
αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα για το ελληνικό σχολείο.
Η αύξηση του μαθητικού αυτού πληθυσμού είναι έκδηλη
τις τελευταίες δεκαετίες. Το ελληνικό κράτος φαίνεται να
εναρμονίζεται με τις ανάγκες της σημερινής σχολικής πραγματικότητας ψηφίζοντας μία σειρά νόμων και διαταγμάτων
που μεριμνούν για την εκπαίδευση των «διαφορετικών»
μαθητών. Οι αλλαγές αυτές δε θα μπορούσαν να λείπουν και
από τα διδακτικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου αφού
μέσα από αυτά εκφράζονται οι επικρατούσες αντιλήψεις της
εποχής, που μεταφέρονται στους μελλοντικούς ενήλικους
πολίτες και συντελείται η διαμόρφωση των υποκειμένων
που φοιτούν σε αυτό. Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί
η ποιοτική διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων

που διαμορφώνουν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου για
την εκπαίδευση που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες και
οι αλλοεθνείς πληθυσμοί που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία
μέσα από τα μηνύματα που προβάλλονται στα διδακτικά τους
εγχειρίδια κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Για την επίτευξη
του σκοπού της έρευνάς μας εξετάστηκαν, με τη μέθοδο της
ανάλυσης περιεχομένου - στην ποιοτική της διάσταση - τα
εγχειρίδια των γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, της
Μελέτης Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής όλων των τάξεων του Δημοτικού. Τα πορίσματα που
προέκυψαν κατέδειξαν ότι γίνεται σαφές στους μαθητές και
τις μαθήτριες του Δημοτικού σχολείου ότι το κράτος μεριμνά
ώστε κανένα παιδί να μην αποκλείεται από τη μαθησιακή
διαδικασία. Γίνεται αναφορά σε ειδικευμένες σχολικές μονάδες που εκπαιδεύουν τους μαθητές με αναπηρίες καθώς
και στις διαφορετικές μεθόδους μάθησης που χρησιμοποιούνται αλλά και σε εκπαιδευτικές μονάδες στις οποίες
φοιτούν αλλοεθνείς πληθυσμοί. Τέλος, μέσα από αναφορές
των ίδιων των παιδιών, διαφαίνονται και δυσκολίες που τα
ίδια αντιμετωπίζουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινωνικές αναπαραστάσεις, διδακτικά
εγχειρίδια, ειδική εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση
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Ποιότητα της διδασκαλίας στα μαθηματικά: Εμπειρικά δεδομένα
από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
Κυριακορεΐζη Αικατερίνη, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε, Α.Π.Θ
Δεσλή Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ
Με δεδομένο ότι, από τους παράγοντες που σχετίζονται με τον
εκπαιδευτικό και τον ρόλο του, αυτός που επιδρά εντονότερα
στη μάθηση των μαθηματικών είναι η ίδια η διδασκαλία, η
παρούσα μελέτη εξετάζει την ποιότητα της διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον σκοπό
αυτό, πραγματοποιήθηκε παρατήρηση σε 14 εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς –ισάριθμα προερχόμενους από ιδιωτικά
και δημόσια σχολεία- κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων,
των δεκαδικών αριθμών ή/και των ποσοστών στις τέσσερις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Χρησιμοποιήθηκαν τμήματα
του σταθμισμένου πρωτόκολλου παρατήρησης Mathematical
Quality of Instruction, το οποίο επιτρέπει τη μελέτη της
ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών όπως αυτή
αφενός διαφαίνεται μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζουν
και αφετέρου αναπτύσσεται με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα
στον εκπαιδευτικό, τον μαθητή και το μαθηματικό περιεχόμενο που διαχειρίζονται. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν από οριακά
μέτριες μέχρι υψηλές ποιοτικά διδασκαλίες. Η δραστηριοποίηση ολόκληρης της τάξης και η εξατομικευμένη δράση
των παιδιών ήταν το επικρατέστερο σχήμα οργάνωσης
στις διδασκαλίες τους, με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση να παρατηρείται σπανιότερα. Στην πλειοψηφία τους οι
εκπαιδευτικοί έδιναν έμφαση στη λεκτική διατύπωση των

μαθητών τους, δημιουργούσαν συνδέσεις των μαθηματικών
εννοιών με την καθημερινή ζωή και παρείχαν ευκαιρίες
στους μαθητές για μαθηματικές επεξηγήσεις και υποθέσεις.
Μικρός αριθμός των συμμετεχόντων, ωστόσο, αξιοποιούσε
συστηματικά τα λάθη και τις ασυνήθιστες λύσεις των παιδιών
με σκοπό την αυτοδιόρθωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί των
μικρότερων τάξεων, στο σύνολό τους, έκαναν συχνότερα
χρήση οπτικών ή άλλων αναπαραστάσεων για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές τους.
Παρατηρήθηκαν, επιπλέον, διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων,
με τους δεύτερους να πραγματοποιούν συχνότερα δράσεις
με υλικά και μέσα πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο. Τα έτη
διδακτικής εμπειρίας και το φύλο δεν βρέθηκε να επηρεάζουν την ποιότητα των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών.
Αντίθετα, οι περαιτέρω σπουδές ή η προσωπική προτίμησή
τους για τα μαθηματικά οδηγούσαν σε υψηλότερη ποιότητα
διδασκαλιών χωρίς, όμως, να συμβαίνει το αντίστροφο. Τα
αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των
πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και ενίσχυσης
της ποιότητάς τους στα μαθηματικά.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ποιότητα διδασκαλίας, μαθηματικά,
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ως φορέας ανάπτυξης των μελών της
Αντιλήψεις Διευθυντών, εκπαιδευτικών και γονέων δημοτικών και νηπιαγωγείων
Λαμπρέλλη Δήμητρα, Δρ., Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης
είναι θεμελιώδης η σημασία της ποιότητας στη λειτουργία
των σχολείων, ως μέτρο αντιστάθμισης και ως προοπτική
ελπίδας και αλλαγής. Μέσα από το πρίσμα των σχολείων
ως κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής, αλλά και των σύγχρονων θεωριών διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση
διερευνήσαμε τις αντιλήψεις των διευθυντών, των εκπαιδευτικών και των γονέων δημόσιων σχολικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά).
Σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε τα κριτήρια- δείκτες ποιότητας στο έργο των διευθυντών σχολικών μονάδων στη
διάσταση της ανθρωποπλαστικής αποτελεσματικότητας
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008), δηλαδή της ολόπλευρης
ανάπτυξης των ανθρώπων που ζουν στα σχολεία σήμερα.
Επιδίωξή μας ήταν να αναδείξουμε τις αντιλήψεις των μελών
των σχολείων για την επίδραση του έργου του διευθυντή στην
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ανάπτυξη των ίδιων των διευθυντών, των εκπαιδευτικών,
των μαθητών και των γονέων τους. Με την ανασκόπηση και
αξιοποίηση σχετικής ελληνόγλωσσης και ξένης βιβλιογραφίας
διαμορφώσαμε ένα συνθετικό ερωτηματολόγιο- εργαλείο το
οποίο κατέγραψε τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων σε δυο
επίπεδα. Το ένα επίπεδο αφορά την πραγματικότητα που οι
συμμετέχοντες βιώνουν στα σχολεία («είναι») και το δεύτερο
αφορά εκείνο που οι συμμετέχοντες θα επιθυμούσαν να

συμβαίνει («δέον»). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2014
στο νομό Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν 313 άνθρωποι
(διευθυντές και εκπαιδευτικοί δημόσιων δημοτικών και
νηπιαγωγείων, καθώς και γονείς).
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ποιότητα, διοίκηση στην εκπαίδευση,
ανάπτυξη ανθρώπων, διευθυντής σχολικής μονάδας

Γιατί θέλω να γίνω δάσκαλος; Κίνητρα και αυτοαντίληψη ρόλου
των υποψήφιων δασκάλων
Λιακοπούλου Μαρία, Δρ. Παιδαγωγικής
Οι επιλογές, οι πρακτικές και γενικότερα ο τρόπος που ο
εκπαιδευτικός ασκεί το έργο του διαμορφώνονται τόσο από
τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, όσο και από τις στάσεις
και τις αντιλήψεις του, καθώς και από τα κίνητρα που τους
οδηγούν στην επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.
Ειδικότερα, τα κίνητρα επιλογής επαγγέλματος και οι αντιλήψεις για τη διδασκαλία επιδρούν στο βαθμό δέσμευσης στο
έργο, στα χρόνια παραμονής στο επάγγελμα, στις διδακτικές
επιλογές και εν τέλει στην αποτελεσματική άσκηση του
εκπαιδευτικού έργου. Κάποια από τα κίνητρα επιλογής του
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι η πίστη ότι διαθέτει
κανείς τις απαραίτητες ικανότητες, η επιθυμία για κοινωνική
συμβολή, το ενδιαφέρον για τα παιδιά, η επιθυμία για διασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης, οι θετικές προηγούμενες
εμπειρίες, η επαγγελματική ασφάλεια, το ευνοϊκό ωράριο
και οι επιδράσεις που δέχονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
από άλλους. Μια κατηγοριοποίηση των κινήτρων, η οποία
έχει αξιοποιηθεί και δοκιμαστεί σε αρκετές έρευνες την
τελευταία δεκαετία είναι η εξής: α) εσωτερικά, β) εξωτερικά και γ) ιδεαλιστικά/ αλτρουιστικά. Από την άλλη, στην
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και στην ψυχική
ισορροπία τους, δεν επιδρά μόνο το είδος κινήτρου, αλλά και
κατά πόσο ρεαλιστικές είναι οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις
που έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για το επάγγελμα.
Οι ‘αντιλήψεις’ αποτελούν προτάσεις και σύνολο ιδεών
των υποψήφιων εκπαιδευτικών οι οποίες εκφράζονται ή

γίνονται φανερές μέσω του λόγου και των ενεργειών τους.
Συχνά οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν το επάγγελμα μη έχοντας
σαφή εικόνα γι’ αυτό, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες
τόσο κατά τις σπουδές τους, όσο και κατά την άσκηση του
έργου τους όταν συνειδητοποιήσουν την πολυπλοκότητα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αντίθετα, εκπαιδευτικοί
με ισχυρές ταυτότητες ρόλου αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά δυσκολίες που προκύπτουν κατά την άσκηση του
εκπαιδευτικού τους έργου σε σχέση με εκπαιδευτικούς που
είχαν πιο αδύναμες ταυτότητες ρόλου. Στόχος της παρούσας
εισήγησης είναι να μελετήσει τα κίνητρα και τις αντιλήψεις
για το ρόλο υποψήφιων δασκάλων, και ειδικότερα φοιτητών
ενός Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αφού
τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο το σχετικό με τα κίνητρα επιλογής
επαγγέλματος και την αντίληψη ρόλου των εκπαιδευτικών,
θα παρουσιαστούν τα δεδομένα της έρευνας. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: α) Ποια είναι τα κίνητρα που
οδηγούν στην επιλογή του επαγγέλματος του δασκάλου,
β) Ποιες είναι ο αντιλήψεις των υποψήφιων δασκάλων για
το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών και για τη διδασκαλία. Η
έρευνα υιοθετεί μια ποιοτική προσέγγιση και ειδικότερα
αναλύονται 93 εκθέσεις υποψήφιων δασκάλων με τη μέθοδο
της ποιοτικής ανάλυσης λόγου και της ανάλυσης εικόνας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Κίνητρα, αυτοαντίληψη ρόλου, προσόντα
εκπαιδευτικού, ρόλος εκπαιδευτικού
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Αξιοποιώντας την Απελευθερωτική Αγωγή για την αμφισβήτηση της
Δασκαλοκεντρικής-Μετωπικής διδασκαλίας
Λιάμπας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Στο σχολείο η γνώση υποτάσσεται στις ταξινομίες των διδακτικών στόχων που επιβάλλουν τη μεθοδολογική πραγμοποίησή
της. Μετατρέπουν τη διδασκαλία-μάθηση σε τεχνική και
τυποποιημένη διαδικασία στην υπηρεσία της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης και της αξιολόγησης ορισμένων
μορφών γνώσης, όπως και της κοινωνικής λειτουργίας του
σχολείου. Επιπλέον, η κουλτούρα του σχολείου, οι συνθήκες
μάθησης μαθητών και εργασίας εκπαιδευτικών επηρεάζονται βαθειά από: Μεθόδους τεχνικού ελέγχου, μέσα από τη
χρήση προκατασκευασμένου διδακτικού υλικού, αφήνοντας
στο δάσκαλο μικρά περιθώρια ελέγχου. Την τεχνοκρατική
ορθολογικότητα, που διαχωρίζει την παιδαγωγική γνώση
από τη διδακτική πρακτική και «γραφειοκρατικοποιεί» τις
σχέσεις και λειτουργίες του σχολείου. Τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές που περικόπτουν κοινωνικές δαπάνες, συρρικνώνουν ή καταργούν εκπαιδευτικές δομές, φτωχοποιούν και
μειώνουν το εκπαιδευτικό προσωπικό. Καθιστούν επισφαλή
την απασχόληση μεγάλου μέρους του, οδηγώντας στην
υστέρηση και την υποβάθμισή του σχολείου ως δημόσιου
και κοινωνικού αγαθού. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετούνται,
δημιουργούνται και εφαρμόζονται συντηρητικές αντιλήψεις
και πρακτικές για τη διδασκαλία. Δεσπόζουσα θέση στην
καθημερινή διδακτική πράξη κατέχει η δασκαλοκεντρική
– μετωπική διδασκαλία, η οποία επικεντρώνεται στην «κατάθεση» γνώσεων στο νου του μαθητή, δηλ. εστιάζει στην
πειθήνια αποδοχή, την απομνημόνευση, την επανάληψή τους
με συνέπεια την ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης με φτωχή
κριτική και συλλογιστική ικανότητα, καθώς και κοινωνικό
κομφορμισμό. Σκοπός της εργασίας είναι η κριτική επιστη-

μολογία της διδακτικής πράξης με θεωρία την παιδαγωγική
του PauloFreire για την «τραπεζική διδασκαλία». Είναι η
σκιαγράφηση μιας «αντι-τραπεζικής διδασκαλίας» που
αμφισβητεί τη δασκαλοκεντρική-μετωπική κι η οποία στα
βασικά της σημεία συνοψίζεται ως εξής: Συνειδητοποίηση
των εκπαιδευτικών για τη μη ουδετερότητα του έργου τους
και για την αναγκαία παρέμβασή τους στη διαμόρφωση
πρακτικών που αποδομούν τη δασκαλοκεντρική-μετωπική
διδασκαλία. Μετασχηματίζοντάς τη σε «προβληματίζουσα»
διδασκαλία, έρευνας, ανακάλυψης και επα-ανακάλυψης
της πραγματικότητας, συνοικοδόμησης της γνώσης «μέσα
στον κόσμο και μαζί με τον κόσμο». Κριτική παιδαγωγική
θεώρηση και στάση που εισαγάγει τη διερεύνηση και τον
κριτικό στοχασμό των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων
και της πραγματικότητας, ώστε να κατανοούνται σε βάθος
και να αποδομούνται από μαθητές και δάσκαλο οι προκαταλήψεις, συνήθειες, πρακτικές και τρόποι συμπεριφοράς
που τις υποβαστάζουν. Μαθητές υποκείμενα μάθησης, που
αναπτύσσουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, περιέργεια,
διαίσθηση, φαντασία, καθώς δρουν για να αλλάξουν τον
κόσμο. Διαμορφώνουν και συγκροτούν σχέσεις αλληλεγγύης,
ισότητας, δημοκρατίας, ελευθερίας, κοινωνικές πρακτικές
για συμμετοχή στη ζωή, στις αποφάσεις της κοινότητας,
στον αγώνα για διεκδίκηση και υλοποίηση δικαιωμάτων,
προσανατολιζόμενοι, εν τέλει, στον εξανθρωπισμό τους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Απελευθερωτική αγωγή, δασκαλοκεντρική διδασκαλία, μετωπική διδασκαλία, τραπεζική
διδασκαλία, προβληματίζουσα διδασκαλία

Σύγχρονες εξελίξεις στις πολιτικές Διά Βίου Μάθησης: Η περίπτωση της μάθησης
μέσω εργασιακής εμπειρίας (Work-based learning)
Λιόση Φωτεινή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Άγγελος Καβασακάλης, Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΣύμβουλοςΚαθηγητής Ε.Α.Π.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση διερευνά και αναλύει τις επικύρωσης και αναγνώρισης της μη-τυπικής και άτυπης
εξελίξεις στις εκπαιδευτικές πολικές για την προώθηση της μάθησης, οι οποίες θα παρέχουν στα άτομα τη δυνατότητα
Δια Βίου Μάθησης, μέσω του σχεδιασμού διαδικασιών της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής τους ανάπτυξης. Ως
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μελέτη περίπτωσης αναλύεται η μάθηση μέσω εργασιακής
εμπειρίας (Work-based learning), στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως μια
σύγχρονη εναλλακτική διαδρομή μάθησης. Με την έλευση
της κοινωνίας της γνώσης και τη μεταβολή του παραγωγικού μοντέλου δημιουργούνται προκλήσεις στον πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό τομέα, οι οποίες μεγεθύνονται
λόγω της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας, της έλλειψης
δεξιοτήτων συναφών με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, της έξαρσης της μεταναστευτικής
κρίσης, της ριζοσπαστικοποίησης και της πολιτικής πόλωσης. Η πρόσβαση σε δομές δια βίου μάθησης φαίνεται να
είναι μία κεντρική επιλογή εκπαιδευτικής πολιτικής για
την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Στην παρούσα
εργασία, μέσω ανάλυσης κειμένων πολιτικής, διερευνούμε
τις εξελίξεις στις πολιτικές επικύρωσης της μη-τυπικής και
άτυπης μάθησης και εστιάζουμε στη διαδικασία μάθησης
μέσω εργασιακής εμπειρίας στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Από την παρούσα ανάλυση
φαίνεται να προκύπτει ότι παρέχοντας συναφείς με την
αγορά εργασίας δεξιότητες, μπορεί να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα του ατόμου, με αποτέλεσμα την προσωπική
και επαγγελματική του ανάπτυξη, καθώς και την ένταξή του
στην κοινωνία. Ταυτόχρονα ενισχύονται η παραγωγικότητα
και η καινοτομία των επιχειρήσεων. Επομένως, φαίνεται να

προάγεται η οικονομική ευημερία και η κοινωνική συνοχή.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη του
ρόλου που διαδραματίζουν οι διαδικασίες επικύρωσης και
αναγνώρισης μη-τυπικών και άτυπων διαδρομών μάθησης,
με επικέντρωση στη μάθηση μέσω εργασιακής εμπειρίας.
Η ανακοίνωση βασίζεται στην ανάλυση κειμένων πολιτικής
που σχετίζονται με τις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς της
Δια Βίου Μάθησης και της ανάπτυξης των διαδικασιών
μάθησης μέσω εργασιακής εμπειρίας. Από την ανάλυση
των κειμένων πολιτικής διεθνών οργανισμών και της ΕΕ
συμπεραίνεται ότι η μάθηση μέσω εργασιακής εμπειρίας
στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
αποτελεί μια ευέλικτη και αποτελεσματική μορφή μάθησης
για τους ενήλικες. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύεται και η
ανάγκη για περεταίρω διερεύνηση ώστε να αποσαφηνιστούν
τα μαθησιακά αποτελέσματα που μπορούν να παραχθούν
μέσω της εργασιακής εμπειρίας, η μεθοδολογία μέσω της
οποίας θα ελέγχεται η κατάκτησή τους, καθώς και οι διαδικασίες επικύρωσης και αναγνώρισης, τόσο γενικότερα
των μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης, όσο και
ειδικότερα της μάθησης μέσω εργασιακής εμπειρίας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, Διά βίου μάθηση, Μάθηση μέσω εργασιακής
εμπειρίας, Αναγνώριση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση: Από το θεσμικό
πλαίσιο στην εκπαιδευτική πρακτική
Λογιώτης Γεώργιος, Υπεύθυνος Σ.Ε.Π., Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
Νικολιδάκης Συμεών, Φιλόλογος
Στην εισήγησή μας εξετάζεται η πρόσφατη νομοθεσία για
την οργάνωση της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης.
Αναλύονται ζητήματα για την πολιτική των δικαιωμάτων των
μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες που πλέον τους δίνεται
η δυνατότητα φοίτησης σε δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Εκτιμούμε ότι για την εφαρμογή του θεσμικού
πλαισίου θα πρέπει να οργανωθεί ένα σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Έτσι, θα δοθεί έμφαση σε τρία βασικά πεδία: α) οργάνωση
προσωπικών και επαγγελματικών στόχων των μαθητών/
τριών, β) ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των

μαθητών/τριών και γ) διαμεσολάβηση σχολείου – κοινωνίας.
Στην πρώτη ενότητα θα προσεγγίζονται ζητήματα που εστιάζουν στην εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών/
τριών. Με ψυχολογικούς και κοινωνικούς όρους σταδιακά
οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν την
καθημερινότητα των ειδικών σχολείων. Πρόκειται για ένα
διευρυμένο σχέδιο με επικέντρωση και στις μεθόδους ανάδειξης προσωπικών ενδιαφερόντων, κινήτρων και δεξιοτήτων των μαθητών/ τριών. Στη δεύτερη ενότητα επιλέγεται
ένα ειδικό σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε
να ανασυντάσσουν τη σκέψη τους, να αποφεύγονται περι-
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στατικά επαγγελματικής εξουθένωσης, να εξοικειώνονται
με τις διαδικασίες ειδικής εκπαίδευσης, να αισθάνονται
δημιουργικοί μέσα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και
κατανόησης τόσο με τους μαθητές/τριες όσο και με την
εκπαιδευτική κοινότητα. Στην τρίτη ενότητα που θεωρείται
ιδιαίτερα σημαντική ανοίγονται προοπτικές για την Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση μέσα από τη διασύνδεση των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους ευρύτερους κοινωνικούς
χώρους. Οι μαθητές/ τριες πλέον δεν περιθωριοποιούνται
αλλά προβάλλονται στο κοινωνικό σύνολο με βάση τις ιδέες
τους, τις δεξιότητές τους, ώστε να ισχυροποιούνται δεσμοί
μεταξύ ατόμων και κοινωνίας. Η Δευτεροβάθμια Ειδική
Εκπαίδευση επικοινωνεί με επαγγελματικούς χώρους, με

κέντρα πολιτισμού, με εστίες πολιτικού προβληματισμού,
ώστε αυτή η μορφή του σχολείου να μην θεωρείται ένας
κατώτερος τύπος σχολείου, αλλά μια μορφή εκπαίδευσης
που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές, πολιτικές
και οικονομικές ανάγκες. Με βάση την πολιτική ουμανιστική
κοινωνική θεώρηση η Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση θα
πρέπει να πλαισιωθεί με θεωρία και ιδεολογικές θεωρήσεις
που να εναρμονίζονται με τη δημοκρατική λειτουργία της
εκπαίδευσης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτική Πολιτική, Δευτεροβάθμια
Ειδική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας και η αναγκαιότητα κατάρτισής του
στην άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης στο σύγχρονο σχολείο
Λογοθέτη Σταματούλα, Φιλόλογος, Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος, το
οποίο θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης
στην πατρίδα μας συνιστά επιτακτική απαίτηση των καιρών.
Στην προσπάθεια αυτή, οι σχολικές μονάδες, το κύτταρο της
δημόσιας εκπαίδευσης, ως ανοιχτά κοινωνικά συστήματα,
επιβάλλεται να υιοθετήσουν νέους τρόπους οργανωσιακής
δομής και λειτουργίας, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες
κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες. Την απαίτηση των νέων
δεδομένων για ένα σχολείο ευέλικτο και ανταγωνιστικό ενισχύουν τα πορίσματα των μελετών στους τομείς της σχολικής
αποτελεσματικότητας, τα οποία προκρίνουν τη σημασία της
διοίκησης της σχολικής μονάδας ως σημαντικό μοχλό για την
εξέλιξη και αναβάθμιση του σχολείου. Πολλαπλές αναφορές
κάνουν λόγο για ένα στέλεχος, το οποίο ξεφεύγοντας από την
παλιά αντίληψη του γραφειοκράτη-διαχειριστή, διαθέτει την
απαραίτητη εξειδίκευση, γνώσεις προγραμματισμού, εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, δημιουργικό
και ευέλικτο πνεύμα, δεξιότητες προώθησης των στόχων και
των αξιών του οργανισμού, καθοδήγησης, υποκίνησης της
ομάδας, τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας, με στόχο
τη λήψη αποφάσεων βάσει της αρχής της συναίνεσης και της
συλλογικής ευθύνης. Ωστόσο, αν και η πολιτεία προδιαγράφει
έναν πολυδύναμο και πολυσύνθετο ρόλο για τον Διευθυντή
της σχολικής μονάδας, τον τοποθετεί σε μια θέση ευθύνης

χωρίς στήριξη και επαρκή προεκπαίδευση. Με άλλα λόγια,
η επιμορφωτική πολιτική χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενός
σταθερού και συγκροτημένου πλαισίου, με αποτέλεσμα η
άσκηση των καθηκόντων των διευθυντών να στηρίζεται
περισσότερο στην εμπειρία ή την επιθυμία αυτομόρφωσης και
προαιρετικής συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Συνεπώς, η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού
επιμόρφωσης, ο οποίος με σεβασμό στις επιμορφωτικές
τους ανάγκες, στο πλαίσιο της επαγγελματικής εξέλιξης και
δια βίου μάθησης και με την παροχή μιας πολύπλευρης και
συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης θα συμβάλει καθοριστικά
στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων και θα
εξασφαλίσει ένα υψηλής ποιότητας δυναμικό στελεχών εκπαίδευσης. Παράλληλα, και οι ίδιοι διευθυντές καλούνται να
αναπροσαρμόσουν τον ρόλο τους και να τον θωρακίσουν με
τα προσόντα εκείνα, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς,
να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και επάρκεια στις
ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. Η παρούσα μελέτη στόχο
έχει να αναδείξει, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, τον
σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής
μονάδας στην αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της και
παράλληλα να επισημάνει την αναγκαιότητα κατάρτισής του
καθώς και αναβάθμισης του επιμορφωτικού θεσμού, προκειμένου ο διευθυντής να ανταποκριθεί στα ποικίλα καθήκοντά
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του, όπως αυτά ορίζονται από το νομικό πλαίσιο της διοίκησης ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διευθυντής σχολικής μονάδας, κατάρτιση,
των εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και την απαίτηση για ένα επιμόρφωση, διοίκηση, αποτελεσματικό σχολείο
σχολείο καλό και αποτελεσματικό, που αποτελεί στόχο της
σύγχρονης εκπαίδευσης.

Τα εργαστήρια των Πρακτικών Ασκήσεων ως αναστοχαστική ευκαιρία
για την επαγγελματική ανάπτυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών
Βλάχου Ελισάβετ, M.Ed., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Μάνεσης Νικόλαος, Δρ., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Φτερνιάτη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Οι Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών/φοιτητριών του ΠΤΔΕ
του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν σημαντικό μέρος
του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος, όπως και σε όλα τα
Παιδαγωγικά Τμήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο
εξωτερικό. Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συνδέεται στενά με την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα παρέχουν
στα σχολεία όταν κληθούν να εργαστούν. Η καλλιέργεια
της κριτικής τους σκέψης για την εκπαιδευτική πράξη, είναι
πολύ σημαντική καθώς ο αναστοχασμός αυτός συμβάλλει
στην κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Zeichner,
2005. Ματσαγγούρας 1998). Έτσι γίνονται ικανοί/ικανές
να κατανοούν κριτικά και να αναλύουν την εκπαιδευτική
διαδικασία, να τη συσχετίζουν με το ευρύτερο κοινωνικό
και πολιτισμικό πλαίσιο, να διαλέγονται, να συνθέτουν
και να συνεργάζονται με άλλους/άλλες εκπαιδευτικούς. Η
έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 σε φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου του
ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, στοχεύει στην διερεύνηση
των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων: (α) ποια η συμβολή του εργαστηρίου των Πρακτικών Ασκήσεων στον
αναστοχασμό των υποψήφιων εκπαιδευτικών; (β) ποια η
συμβολή του εργαστηρίου των Πρακτικών Ασκήσεων στην
επαγγελματική ανάπτυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών;
Με το πέρας των εργαστηρίων των Πρακτικών Ασκήσεων,
οι φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου – υποψήφιοι/
υποψήφιες εκπαιδευτικοί, κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη
διαδικασία σε μια φόρμα, η οποία περιείχε 3 ανοικτές ερωτήσεις που αφορούσαν στην αξιολόγηση του εργαστηρίου

σχετικά με την χρησιμότητά του για την καθημερινή σχολική
πράξη, τη συμβουλευτική υποστήριξη από τον διδάσκοντα,
τις δυσκολίες και πιθανές προτάσεις. Αξιοποιήθηκε η τεχνική
της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου, αξιοποιώντας τα έξι
στάδια που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006) (εξοικείωση με τα δεδομένα, κωδικοποίηση ανάλυσης, αναζήτηση
θεμάτων, επανεξέταση θεματικών κατηγοριών, ορισμός
και η ονομασία των θεμάτων, σύνταξη της έκθεσης). Από
την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών αναδείχθηκε καταρχήν η γενικότερη
σημασία των Πρακτικών Ασκήσεων για την μελλοντική
επαγγελματική τους πορεία. Αναδείχθηκε επίσης η σημασία
του προπαρασκευαστικού, αλλά και του ανατροφοδοτικού
εργαστηρίου – πριν και μετά από τις διδασκαλίες αντιστοίχως-, στα οποία οι φοιτητές/φοιτήτριες ασχολήθηκαν με
την προετοιμασία των πλάνων, τις διδακτικές μεθόδους και
τεχνικές, τη σύνδεση των δραστηριοτήτων με τους στόχους,
τη ροή διδασκαλίας, την αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου,
τον έλεγχο της σχολικής τάξης κλπ), καθώς αποκτούν την
απαραίτητη εμπειρία εμπλοκής σε πραγματικές συνθήκες
σχολικής τάξης. Γνωρίζουν τη λειτουργία μιας σχολικής τάξης
και μπορούν πιο εύκολα να κατανοήσουν τη χρησιμότητα
των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησαν. Αναδείχθηκε
τέλος, η συμβολή του διδάσκοντα, ο οποίος λειτούργησε ως
εμψυχωτής-μέντορας.
Λέξεις-κλειδιά: Πρακτικές ασκήσεις, αναστοχασμός,
επαγγελματική ανάπτυξη
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Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911-1924) ως φορέας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών:
Η παρουσίαση ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Μαρτζιβάνου Άννα, Υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ., Υπότροφος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-Γ.Γ.Ε.Τ.
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, τα ελληνικά
παιδαγωγικά περιοδικά αποτελούν έναν από τους βασικούς
τρόπους διάχυσης των παιδαγωγικών ιδεών και φορείς
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Παιδαγωγοί, οι οποίοι
συχνά κατέχουν υψηλές θέσεις στην εκπαιδευτική ιεραρχία,
αρθρογραφούν σε αυτά με στόχο να παρουσιάσουν τις ιδέες
τους και να επηρεάσουν το εκπαιδευτικό, κυρίως, κοινό.
Πολλοί από αυτούς έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουν
έρθει σε επαφή με Ευρωπαίους, κυρίως, παιδαγωγούς. Αρκετές φορές έχουν επισκεφθεί τα σχολεία που έχουν ιδρύσει
και έχουν παρακολουθήσει διδασκαλίες τους. Συνεπώς,
αποτελεί συχνό φαινόμενο να παρουσιάζονται στα παιδαγωγικά περιοδικά ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο
να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τους Έλληνες
εκπαιδευτικούς. Με τη σειρά τους οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύονται τα παιδαγωγικά περιοδικά, καθώς αποτελούν ένα
από τα λίγα μέσα που διαθέτουν για να παρακολουθούν τις
παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις. Ένα από τα σημαντικά παιδαγωγικά περιοδικά της περιόδου είναι το Δελτίο του
Εκπαιδευτικού Ομίλου, επίσημο όργανο του Εκπαιδευτικού
Ομίλου και υποστηρικτής του δημοτικισμού (γλωσσικού και
εκπαιδευτικού). Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η
διερεύνηση και η παρουσίαση των ξένων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων που περιγράφονται στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, καθώς αυτά προβάλλονται ως πρότυπα και
συμβάλλουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη
διαμόρφωση της παιδαγωγικής θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα,

η παρούσα εισήγηση μελετά τις αρχές για τα βασικά ζητήματα της Παιδαγωγικής, όπως ο σκοπός της αγωγής και της
διδασκαλίας, η οργάνωση της σχολικής ζωής, ο χώρος της
διδασκαλίας, τα μέσα διαπαιδαγώγησης, η μέθοδος και τα
μέσα διδασκαλίας, ο ρόλος του δασκάλου/ της δασκάλας
και του μαθητή/ της μαθήτριας, που αποτυπώνονται στη
δομή και στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
αναμένεται να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τους/τις
εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του παραπάνω
σκοπού χρησιμοποιούνται ως βασικές πηγές τα άρθρα του
Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου που περιγράφουν τη
δομή και τη λειτουργία ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως
μέθοδος αξιοποιείται η ιστορική-ερμηνευτική σε συνδυασμό
με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Άξονες της ανάλυσης αποτελούν ο σκοπός της αγωγής και της διδασκαλίας,
η οργάνωση της σχολικής ζωής, ο χώρος της διδασκαλίας,
τα μέσα διαπαιδαγώγησης, η μέθοδος και τα μέσα διδασκαλίας και ο ρόλος του/ δασκάλου/ της δασκάλας και του
μαθητή/ της μαθήτριας. Η έρευνα αναμένεται να αναδείξει
ότι το συγκεκριμένο παιδαγωγικό περιοδικό λειτουργεί ως
φορέας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς προτείνει
αρχές καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής και
καλεί τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν έναν νέο ρόλο.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Δελτίο
του Εκπαιδευτικού Ομίλου, ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Γλωσσικό μάθημα και ταυτότητα Κυπρίων εκπαιδευτικών: Μια διερεύνηση
στη βάση βιογραφικής έρευνας και ανάλυσης κειμένων πολιτικής
Μαρουλλέτη Ραφαέλλα, Ειδική Επιστήμονας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν
την επαγγελματική, προσωπική ταυτότητα και τον επαγγελματισμό πέντε Κύπριων, εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Ειδικότερα,
σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει πώς εκπαιδευτικοί
δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο θεωρούν ότι «είναι»,
εννοιολογούν δηλαδή την ταυτότητά τους με έμφαση στον

τρόπο που οι σχετικές εννοιολογήσεις συνδέονται με το
γλωσσικό μάθημα. Όπως προκύπτει από τον σκοπό, η έννοια
της ταυτότητας των εκπαιδευτικών κατείχε κεντρική θέση
στην εργασία. Η εννοιολόγηση της θεμελιώνεται θεωρητικά
στην προσέγγιση του Goodson (2003), o οποίος υποστηρίζει
ότι η ταυτότητα εκπαιδευτικών προκύπτει από δύο πτυχές,
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την επαγγελματική και προσωπική. Προσωπική πτυχή η
οποία δεν πρέπει να αγνοείται μιας και έχει επιπτώσεις
στον επανορισμό του επαγγέλματος, αλλά και του νέου
επαγγελματισμού (Hilton, AssuncaoFlores&Niklasson,
2013). Μεθοδολογικά η έρευνα αντλεί από τους Goodson
και Sikes (2001), αλλά και από την Aslup (2013). Όσο αφορά
τη συλλογή δεδομένων έγιναν δύο εις βάθος ημιδομημένες
συνεντεύξεις με τον κάθε συμμετέχοντα, οι οποίες ήταν βασισμένες σε πρωτόκολλο, το οποίο αντανακλούσε τις αρχές
του lifehistory και έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες
να αφηγηθούν την ιστορία της ζωής τους συνδυάζοντας την
όμως με το ιστορικό συγκείμενο. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε συνδυασμός της (κριτικής) ανάλυσης λόγου
σε επίσημα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και
θεματική ανάλυση –στις συνεντεύξεις-που χρησιμοποιούν
οι Goodson και Sikes(2001). Με βάση τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας, διαπιστώνεται η ρευστότητα, η δυναμικότητα αλλά και η αμφίδρομη σχέση της επαγγελματικής

και προσωπικής ταυτότητας. Επίσης, μέσα από την ανάλυση
ερμηνεύεται ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού υπόκειται
σε πολλές αλλαγές, μερικές εκ των οποίων οδηγούν στην
από-επαγγελματοποίησή του. Από-επαγγελματοποίηση η
οποία φαίνεται να συνδέεται με πολλά στοιχεία όπως την
αυτονομία εκπαιδευτικών, το είδος και το πώς προωθούνται
οι εκπαιδευτικές πολιτικές και αν υιοθετούνται από τους
εκπαιδευτικούς, τα αρνητικά συναισθήματα, την απομάκρυνση τους από το νέο επαγγελματισμό καθώς και με την
παραμονή τελικά των εκπαιδευτικών σε παραδοσιακές
μορφές διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Όλα αυτά
θα συζητηθούν διεξοδικά στην παρούσα εισήγηση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσωπική και επαγγελματική ταυτότητα,
από-επαγγελματοποίηση, βιογραφική έρευνα, γλωσσικό
μάθημα, κριτική ανάλυση λόγου, εκπαιδευτικές αλλαγές,
μορφές επαγγελματισμού

Το κατανεμητικό μοντέλο διοίκησης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διοίκηση
της σχολικής μονάδας. Μια πρόταση για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σχολείο
Μαυρικάκης Ευάγγελος, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πυργιωτάκη Αθηνά, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έρχεται καθημερινά
αντιμέτωπο με μία κοινωνία που μεταβάλλεται ραγδαία.
Μάλιστα, οι μεταβολές παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή και από κοινωνία σε
κοινωνία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς νέες,
διαφοροποιημένες ανάγκες στις οποίες το σχολείο καλείται
να ανταπεξέλθει προκειμένου να διατηρήσει τη θέση και το
ρόλο του στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, το σύγχρονο σχολείο είναι απαραίτητο να διακρίνεται από ευελιξία, ώστε
να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου, αλλά συγχρόνως και στις ιδιαίτερες
και διαφοροποιημένες ανάγκες των επιμέρους κοινωνικών
ομάδων και υποομάδων. Οι σχεδιαζόμενες πολιτικές ακολούθως, είναι απαραίτητο να καλύπτουν ταυτόχρονα τόσο
τις εθνικές και τοπικές ανάγκες, όσο και την κάθε ιδιαίτερη
περίπτωση. Υπό αυτό το πρίσμα, η εκπαιδευτική διαδικασία
στο σχολείο, είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται το ίδιο
άμεσα και συχνά με την ταχύτητα και τη συχνότητα των
επερχόμενων κοινωνικών αλλαγών. Η νέα αυτή αποστολή

του σχολείου δεν δύναται να αντιμετωπιστεί κεντρικά, από
ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης
της εκπαίδευσης, καθώς οι απαιτήσεις της νέας εποχής
αξιώνουν τη μετατόπιση από τις παραδοσιακές γραφειοκρατικές λογικές προς περισσότερο σύγχρονα και ευέλικτα
συστήματα διοίκησης. Συμβατό με αυτές τις ανάγκες φαίνεται
να είναι το μοντέλο της κατανεμητικής διοίκησης – ηγεσίας (distributedleadership). Στην εκπαιδευτική πράξη, το
κατανεμητικό μοντέλο διοίκησης περιλαμβάνει την ενεργή
συνεργασία των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, τόσο
στη διδασκαλία όσο και στην αξιολόγηση, τον προγραμματισμό και τη στοχοθεσία. Έτσι, ο διευθυντής αφενός αναζητά
και αφετέρου αξιοποιεί τις ιδέες, τις ειδικές γνώσεις και τα
οράματα των εκπαιδευτικών στα πεδία των αρμοδιοτήτων
τους, ενώ εργάζεται μαζί τους με σκοπό τη βελτίωση του
σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται χώρος για τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σταθερά εκφράζουν και προωθούν
ιδέες, προτάσεις, επιφυλάξεις και κριτική, πάντοτε με την
άμεση ενθάρρυνση του διευθυντή. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί
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συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων
και στην εφαρμογή τους στις σχολικές μονάδες. Σκοπός
της παρούσας μελέτης είναι μέσα από την ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας να σκιαγραφήσει τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως φορέα ενός τμήματος του διοικητικού ρόλου
υπό το πρότυπο του κατανεμητικού μοντέλου διοίκησης.
Παράλληλα προσεγγίζεται κριτικά το υφιστάμενο πλαίσιο
λειτουργίας της σχολικής μονάδας και αναδεικνύονται οι
περιορισμοί και οι προκλήσεις που προκύπτουν από αυτό
για την εφαρμογή του κατανεμητικού μοντέλου διοίκησης.

Μέσα από τα συμπεράσματα της μελέτης υπογραμμίζεται η
ανάγκη για εντονότερη εκχώρηση εξουσιών από το κέντρο
προς την περιφέρεια και τη σχολική μονάδα, αλλά και για
συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες
ανάγκες του κατανεμητικού μοντέλου διοίκησης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Κατανεμητική διοίκηση, ηγεσία, αποκέντρωση, ρόλος εκπαιδευτικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Μια πρόταση διδασκαλίας
για τη διδακτική της ιστορίας με νέες τεχνολογίες
Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη εκπαιδευτικών τόσο
της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην Ελλάδα για επικαιροποίηση των γνώσεών τους στη
διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της ιστορίας, αναπτύχθηκε πειραματικά και στα πλαίσια του μαθήματος «Διδακτική
της Ιστορίας με Νέες Τεχνολογίες» στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ η παρακάτω πρόταση διδασκαλίας η οποία σχεδιάστηκε αρχικά
για προπτυχιακούς σε φοιτητές. Η πρόταση συνίσταται στην
εφαρμογή του πλαισίου του PeterSeixas για την ανάπτυξη
ικανοτήτων ιστορικού γραμματισμού στην εκπαίδευση για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών στο
μάθημα της ιστορίας. Το προτεινόμενο πλαίσιο δηλαδή στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικής καλλιέργειας μέσω
της τεχνολογίας και επιλεγμένων τεχνολογικών εργαλείων.
Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μια σειρά μαθημάτων για το
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, στο οποίο ο στόχος ήταν διπλός: αφενός μεν
η εξοικείωση με τις 6 έννοιες της ιστορικής μάθησης του
Seixas, αφετέρου δε η χρήση κλιμακούμενης δυσκολίας
τεχνολογικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του
μαθήματος της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα
τεχνολογικά εργαλεία που περιλαμβάνονταν ήταν το Office
(Word & Excel), το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, η βάση
δεδομένων και προγραμμάτων του ΥΠΕΠΘ Φωτόδεντρο,
συγκεκριμένα προγράμματα με ελεύθερη πρόσβαση (π.χ.
ο ιστορικός Άτλας Centennia, το λογισμικό «Πηγές» κ.ά.),
ηλεκτρονικό παιχνίδι και φιλμ. Αντίστοιχα, οι ιστορικές δεξιότητες τις οποίες επιδιώκουμε να αναπτύξουν οι μαθητές

μέσω της χρήσης των τεχνολογιών αυτών είναι η χρήση
των πηγών, η ανάληψη ιστορικής οπτικής, η κατανόηση
της ιστορικής σπουδαιότητας, η ταυτοποίηση της συνέχειας
και της αλλαγής, η ανάλυση αιτιών και συνεπειών και η
κατανόηση της ηθικής διάστασης των ιστορικών ερμηνειών.
Για παράδειγμα, μέσω της χρήσης φιλμ στο μάθημα της
ιστορίας, ο εκπαιδευτικός στοχεύει τόσο στη γνωριμία με
βασικά γεγονότα, ημερομηνίες και ονόματα (γεγονοτολογική
γνώση) όσο και στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάληψης
ιστορικής οπτικής και στην εξοικείωση με την ανάλυση του
φιλμ ως δευτερογενούς ιστορικής πηγής. Το πλαίσιο αυτό
εφαρμόστηκε πειραματικά σε ένα τμήμα προπτυχιακών
φοιτητών κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους 2017-18, με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, και θα επανασχεδιαστεί για
διδασκαλία κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2018-19,
με σκοπό την συλλογή ακόμη περισσότερων δεδομένων
ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω, ακολουθώντας τη μέθοδο
έρευνας δράσης. Μετά και από την συλλογή δεδομένων κατά
την δεύτερη φάση πραγματοποίησης του προγράμματος και
τις συνακόλουθες βελτιώσεις, θα προσφερθεί δωρεάν σε
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε σεμιναριακή μορφή
κατά το εαρινό εξάμηνο του 2018-19 από το Τμήμα Ψηφιακής
Ιστορικής Εκπαίδευσης, στο Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδακτική της ιστορίας, εκπαιδευτική
τεχνολογία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών
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Η εκπαίδευση στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ανάλυση των εκπαιδευτικών διεργασιών
και πολιτικών μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’50
Μεταξούδης Ελευθέριος, Υποψήφιος διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ.
Στόχος της Προφορικής Ανακοίνωσης/Εργασίας: Η εν λόγω εργασία, προσπαθεί να εγείρει ερωτήματα σχετικά με
τους τρόπους με τους οποίους οι ιθύνοντες διαχειρίστηκαν
και άσκησαν εκπαιδευτική πολιτική την δεκαετία του ‘50,
τις επιπτώσεις που είχαν οι πολιτικές αυτές στην κοινωνικό-οικονομική δομή της χώρας μας, και επιπρόσθετα,
προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα σκιαγράφησης του
κοινωνικού αντίκτυπου των πολιτικών αυτών, προς τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή, τη ραχοκοκαλιά
του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στόχος της παρούσας
ανακοίνωσης είναι να αποτυπωθούν οι βασικές διαστάσεις
του ρόλου της εκπαιδευτικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένων σε σημαντική έκταση, των διεργασιών της εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών) την χρονική εκείνη περίοδο. Η προβληματική που προκύπτει και διατυπώνεται, αφορά στην
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίον οι φορείς, θεσμικοί
και μη, δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της διαχείρισης της
εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και το πώς διαχειρίστηκαν
τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις των
εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες με την σειρά τους,
έδωσαν την δυνατότητα, ή όχι, σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες να ζήσουν, εργασθούν και να εξελιχθούν με
αξιοπρέπεια. Μεθοδολογία της έρευνας: Η παρούσα έρευνα
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιστορική. Στο χώρο της εκπαίδευσης, η χρησιμότητα του είδους αυτού της έρευνας είναι
αδιαμφισβήτητη, καθώς παρέχει διεισδυτικές αντιλήψεις
σχετικά με εκπαιδευτικά προβλήματα, οι οποίες δεν θα
μπορούσαν να επιτευχθούν με κανένα άλλο μέσο. Παράλληλα, η ιστορική μελέτη ενός θεσμού μπορεί να συμβάλει

στην βαθύτερη κατανόηση του σημερινού εκπαιδευτικού
συστήματος, πράγμα το οποίο μπορεί να θέσει τις βάσεις
για περαιτέρω πρόοδο και αλλαγή. Οι πηγές δεδομένων
στην ιστορική έρευνα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
σε δύο βασικές ομάδες: σε πρωτογενείς πηγές, οι οποίες
αποτελούν και την ψυχή της ιστορικής έρευνας, και σε
δευτερογενείς, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δεν
υπάρχουν πρωτογενή δεδομένα. Στην παρούσα έρευνα,
θα χρησιμοποιηθούν πρωτογενείς πηγές δεδομένων και
συγκεκριμένα α) βιβλιογραφικές αναφορές, β)προφορικές
μαρτυρίες & γ) έγγραφα/ντοκουμέντα, που παρέχονται από
τους πραγματικούς συμμέτοχους ή μάρτυρες ενός γεγονότος. Επομένως, η μέθοδος της έρευνας, που επιλέχθηκε να
αναπτυχθεί, είχε τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής
έρευνας. Εκτιμώμενα Αποτελέσματα: Με βασική παραδοχή
ότι ο σχεδιασμός και υλοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας
εκπαιδευτικής πολιτικής, που θα προϋποθέτει την καταγραφή και κατανόηση των παραμέτρων που συνθέτουν με
αντικειμενικό τρόπο την πραγματικότητα, η εργασία αυτή
προσπαθεί να διασφαλίσει και να αναδείξει, τα οποιαδήποτε σημεία και μέτρα τα οποία ήταν αποτελεσματικότατα
κατά την εφαρμογή της διαμόρφωσης της, όπως επίσης θα
προσπαθήσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στην ευρύτερη
έρευνα που διεξάγεται στην συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις
στην Ελληνική εκπαίδευση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτική πολιτική, πολιτικό-κοινωνικός αντίκτυπος, εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. ως παράγοντας τεχνο-άγχους
Μηλιτσόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
Κολοκυθά Μαγδαληνή, Σύμβουλος Καθηγήτρια, Ε.Α.Π.
Το παρόν άρθρο αναζητά τους σημαντικότερους παράγοντες
τεχνο-άγχους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και την επίδραση που έχει το τεχνο-άγχος
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της έρευνας είναι

να εξετάσει την πιθανότητα να αποτελούν παράγοντα τεχνο-άγχους τα ίδια τα προγράμματα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Στην Ελλάδα υλοποιούνται, από το
2002, προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην
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χρήση των ΤΠΕ και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2018) ενώ σε εξέλιξη
βρίσκεται το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την
Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών
στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»
που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια
Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2014-2020) και υλοποιείται από το
I.T.Y.E. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η
μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της β/θμιας εκπαίδευσης
πάνω στις Νέες Τεχνολογίες είναι ήσσονος σημασίας για
ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σχεδιάζεται να συμβαδίζει
με τις ανάγκες της κοινωνίας. Το εργασιακό άγχος (workrelatedstress) (World Health Organization, 2018) ορίζεται
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η αντίδραση του του ανθρώπινου οργανισμού όταν το άτομο,
στην εργασία του, βρίσκεται αντιμέτωπο με καταστάσεις
που είτε δεν γνωρίζει ή δεν μπορεί να διαχειριστεί. Αυτές οι
καταστάσεις, που υπερβαίνουν τις γνώσεις ή τις ικανότητές
του, θέτουν σε αμφισβήτηση την εργασιακή του ικανότητα
και προκαλούν έντονα αρνητικά συναισθήματα με ψυχολογικές και, σε ακραίες περιπτώσεις, σωματικές συνέπειες.
Στον χώρο της εκπαίδευσης αυτό το άγχος ορίζεται σαν
εκπαιδευτικό άγχος και από το υπάρχον ερευνητικό έργο
(Kyriacou, 2001) έχουν προκύψει διάφορες διαστάσεις του,
ανάμεσα στις οποίες, μια σχετικά νέα έννοια, το τεχνο-άγχος

(technostress) (Brod, 1984), το οποίο αφορά στην επίδραση
που έχει στους εκπαιδευτικούς η εφαρμογή των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Παρότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Al-Fudail&Mellar, 2008) (Burke, 2009) (Syvänen,
Mäkiniemi, Syrjä, Heikkilä-Tammi, &Viteli, 2016), η επιμόρφωση είναι μια στρατηγική διαχείρισης του εκπαιδευτικού
άγχους σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ, εντούτοις δεν έχει
ερευνηθεί επαρκώς εάν τα ίδια τα προγράμματα είναι μια
πηγή άγχους. Για τον σκοπό της έρευνας επιλέχθηκε η
ποιοτική προσέγγιση μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις
εν ενεργεία εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης.
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, εξετάστηκαν μέσω
θεματικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν διάφορους
παράγοντες τεχνο-άγχους σχετικούς με την εκπαιδευτική
διαδικασία και με τα προγράμματα επιμόρφωσης. Μεγάλο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι τα πολλά χρόνια
υπηρεσίας φαίνεται να συνδέονται με μια αρνητική στάση
η οποία, μάλλον, έχει να κάνει με ένα αίσθημα απειλής
που νιώθουν οι «παλαιότεροι» εκπαιδευτικοί από τις νέες
τεχνολογίες.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικό άγχος, τεχνοάγχος, ΤΠΕ,
επιμόρφωση

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη της γνώσης και των ικανοτήτων:
Μια πορεία μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού υποκειμένου
Μήτση- Αναγνώστου Μαρία, Δρ. Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α., Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.
Ως συνέπεια της αλλαγής του εκπαιδευτικού παραδείγματος στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον,
ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Τα κύρια σημεία της
μετασχηματιστικής αυτής διαδικασίας, όσον αφορά στην
κατασκευή ενός νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου στην
Ευρώπη της «γνώσης» και των «ικανοτήτων», επιχειρεί
να εντοπίσει και να διερευνήσει η παρούσα ανακοίνωση.
Η έρευνα βασίζεται μεθοδολογικά, στην κριτική ανάλυση
όψεων της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε. Ε ως «λόγου»
(policydiscourse), όπως αυτός εκφέρεται μέσα από κείμενα θεσμικών οργάνων, σε συνδυασμό με την κριτική

προσέγγιση των πορισμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας,
με στόχο την αναζήτηση των μεταξύ τους συναρθρώσεων
στην παραγωγή νέων «καθεστώτων αλήθειας», όσον αφορά
ειδικότερα στους μετασχηματισμούς που συντελούνται στον
χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίδραση της επιτελεστικότητας (performativity), ως κυρίαρχης
σύγχρονης τάσης, με την οποία συνδέεται η κατασκευή του
νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου στη σύγχρονη Ευρώπη.
Η παρατήρηση των διενεργούμενων, σχετικά με τον ρόλο
του εκπαιδευτικού, αλλαγών τοποθετείται σε τρεις κύριους
άξονες: α) τι αλλάζει (πλαίσιο προσόντων/ προδιαθέσεις), β)
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πώς αλλάζει (με όρους επιτελεστικότητας) και γ) γιατί αλλάζει
(πολιτικό διακύβευμα). Απώτερος στόχος της έρευνας είναι
να αναδείξει τον κομβικό ρόλο του εκπαιδευτικού στην
προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας και της αλλαγής,
με προοπτική την πορεία προς τη διαμόρφωση του σχολείου
ως οργανισμού και κοινότητας μάθησης.

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Αλλαγή εκπαιδευτικού παραδείγματος,
κατασκευή εκπαιδευτικού υποκειμένου, πλαίσιο προσόντων,
ικανότητες, προδιαθέσεις, επιτελεστικότητα, σχολείο ως
οργανισμός και κοινότητα μάθησης

Διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ως προς τη θεωρητική πλαισίωση και την πρακτική εφαρμογή
της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μήτση Ξένια, Υποψήφια διδάκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση αποτελεί μια
σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση για το σχεδιασμό και
την οργάνωση του συνόλου της μαθησιακής διαδικασίας
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της σύγχρονης πολυπολιτισμικής και πολυσυνθετικής
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δεδομένης της αναγνώρισης
των ατομικών αναγκών, της ετοιμότητας, των ενδιαφερόντων
και του μαθησιακού προφίλ κάθε μαθητή (Smit&Humpert,
2012). Το συγκείμενο της εκπαίδευσης αναπροσαρμόζει και
επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του εκπαιδευτικού σε όλες τις
βαθμίδες και τον καθιστά καθοριστικό παράγοντα για την
υλοποίηση και επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποίησης και την
ανταπόκριση στις προκλήσεις των καιρών, των σύγχρονων
τάξεων και των μαθητών (Βαλιαντή& Νεοφύτου, 2017). Με
δεδομένη την κεντρική θέση που κατέχει ο εκπαιδευτικός για
την επίτευξη των παραπάνω, η επιμόρφωση και η ανάπτυξη
διδακτικών δεξιοτήτων αναφορικά με τη θεωρία και την
πράξη της διαφοροποίησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
(Βαλιαντή, 2015, Κουτσελίνη, 2008). Σκοπός της παρούσας
εισήγησης είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά
με τη θεωρητική πλαισίωση και την πρακτική εφαρμογή της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην καθημερινή διδακτική
πράξη. Η μεθοδολογία ακολουθεί την ποσοτική προσέγγιση
έρευνας και η διερεύνηση των στάσεων διεξήχθη με τη

χρήση ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς. Ο αριθμός των
συμμετεχόντων είναι 260 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία
της περιφέρειας Ηπείρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας
αναδεικνύουν αποκλίσεις στους άξονες της κατάκτησης του
θεωρητικού υπόβαθρου της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της εξοικείωσης με την πρακτική εφαρμογή της.
Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην ειδικότητα των ερωτώμενων
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με
τη γνώση που κατέχουν για το υπό διερεύνηση θέμα, αλλά
και στον προσδιορισμό του διδακτικού αντικειμένου στο
οποίο εφαρμόστηκε η διαφοροποίηση από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα ευρήματα της
έρευνας καταγράφεται η συγκριτική διαφοροποίηση στο
επίπεδο ενημέρωσης του θεωρητικού πλαισίου και της
πρακτικής εφαρμογής της διαφοροποιημένες διδασκαλίας
στους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. Τα στοιχεία της
έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω οργάνωσης
επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών με πρακτικό χαρακτήρα
και την εξεύρεση τρόπων παρότρυνσης για αξιοποίηση
καινοτόμων και εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, στάσεις,
εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης
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Σύζευξη ακαδημαϊκής θεωρίας και διδακτικής πράξης κατά την εκπαίδευση
των μελλοντικών δασκάλων
Μισαηλίδου Χριστίνα, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Μπαραλής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών των
μελλοντικών εκπαιδευτικών, παρέχονται ‘γνώσεις’ που
θεωρείται ότι μπορούν να ‘μεταφραστούν’ σε αποτελεσματικές
διδακτικές πρακτικές. Σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, κάτι τέτοιο δεν είναι προβληματικό: το πανεπιστήμιο παρέχει την ‘διδακτική θεωρία’
και το σχολείο παρέχει τον χώρο στον οποίο εφαρμόζεται
η ‘διδακτική πρακτική’. Ο μέλλων εκπαιδευτικός καλείται
στη συνέχεια να κάνει την ‘σύζευξη’ των δύο παραπάνω
πεδίων ώστε να τη ‘χρησιμοποιήσει’ στη διδασκαλία του.
Ωστόσο, μια τέτοια σύζευξη δεν είναι πάντα εύκολη. Για
παράδειγμα, οι δάσκαλοι, παρά την πανεπιστημιακή τους
κατάρτιση, πολύ συχνά, δεν επιδεικνύουν το απαραίτητο
εύρος κατάλληλων διδακτικών πρακτικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Μια απόπειρα
αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πιλοτική
έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο. Η μελέτη
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών (πτυχιούχων δασκάλων) της κατεύθυνσης ‘Διδακτική
των Μαθηματικών’, κατά την διάρκεια ενός μεταπτυχιακού
μαθήματος. Μετά από την εντατική θεωρητική μελέτη μιας
σειράς ξενόγλωσσων ερευνητικών άρθρων πάνω στο θέμα
του μαθήματος, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με έναν από τους συγγραφείς των παραπάνω άρθρων.
Ο συγκεκριμένος καθηγητής πανεπιστημίου είναι ταυτόχρονα

και μέλος μιας γνωστής ομάδας σχεδιασμού εκπαιδευτικού
υλικού. Με την καθοδήγηση και ανατροφοδότηση της διδάσκουσας του μαθήματος και έπειτα από συσκέψεις με τον
επισκέπτη ακαδημαϊκό, οι φοιτητές εργάστηκαν ομαδικά
πάνω στον σχεδιασμό πρωτότυπων διδακτικών δραστηριοτήτων. Προκειμένου να αξιολογηθούν για το μάθημα,
οργάνωσαν την πρακτική εφαρμογή των δραστηριοτήτων
που είχαν σχεδιάσει σε ένα δημοτικό σχολείο της Αττικής.
Κατά την οργάνωση, συνεργάστηκαν με τους δασκάλους
του σχολείου, τον επισκέπτη ακαδημαϊκό και την ομάδα
του. Ταυτόχρονα, είχαν συνεχή ανατροφοδότηση από την
διδάσκουσα του μαθήματος. Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων έγινε από τους φοιτητές, καταγράφηκε και
αναλύθηκε. Ως μονάδα ανάλυσης υιοθετήθηκε το ‘θεματικό
επεισόδιο’. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι μελλοντικοί
δάσκαλοι όχι μόνο ήρθαν σε επαφή με καινούριες ιδέες
αλλά επιπλέον τις επεξεργάστηκαν δημιουργικά. Κατάφεραν
έτσι να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν μια πρωτότυπη διδασκαλία, η οποία αξιολογήθηκε θετικά τόσο από
τους μαθητές και τους δασκάλους τους όσο και από τους
πανεπιστημιακούς ερευνητές .
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση Δασκάλων, Διδασκαλία
Μαθηματικών

Οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία επαγγελματικής εξουθένωσης στους/στις νηπιαγωγούς δημόσιας
εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
Μοσχάκη Ελένη, M.Ed.,Νηπιαγωγός
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Το εργασιακό άγχος επιδρά στους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε θέση εργασίας και σε οποιοδήποτε εργασιακό κλάδο.
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται από τα πιο
αγχογόνα και συχνά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, βιώνουν επαγγελμα-

τική εξουθένωση (Παππά, 2006, σελ.135, 139).Η επαγγελματική εξουθένωση, όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος burnout, αποτελεί σύνδρομο συναισθηματικής
εξάντλησης (emotionalexhaustion), αποπροσωποποίησης
(depersonalization) και μειωμένης προσωπικής επίτευξης
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(loss of personalaccomplishment) (Schaufeli&Buunk,
2003,σελ.386). Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, πρόκειται για τη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική
εξάντληση, που εμφανίζεται όταν αυτοί χάνουν το ενδιαφέρον τους για διδασκαλία. (Δανιηλίδου, 2013, σελ.14). Στην
παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί ο βαθμός
επαγγελματικής εξουθένωσης των νηπιαγωγών και των
προϊσταμένων των νηπιαγωγείων δημόσιας εκπαίδευσης της
περιφερειακής ενότητας Αχαΐας. Επιπλέον, να εντοπιστούν οι
πηγές επαγγελματικού άγχους, όπως τις αντιλαμβάνονται οι
ίδιοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες. Το δείγμα αποτέλεσαν 153
εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης. Για τη συλλογή των
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η Κλίμακα Επαγγελματικής
Εξουθένωσης MBI (Maslach, Jackson&Schwab, 1996) και το
Ερωτηματολόγιο Πηγών Συναισθηματικής Έντασης (Άγχους)
(Μούζουρα, 2005∙ Παναγιωτάκης, 2007) των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, τα οποία συμπληρώθηκαν
ηλεκτρονικά. Η περιγραφική και η επαγωγική στατιστική
ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού
SPSS 24.0. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν τα κριτήρια t-test,
OneWayAnova και ο έλεγχος συσχετίσεων (r). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί βιώνουν χαμηλή έως μέτρια
συναισθηματική εξάντληση, χαμηλή αποπροσωποποίηση

και υψηλή προσωπική επίτευξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο βιώνουν σε υψηλότερα επίπεδα
το αίσθημα της αποπροσωποποίησης και σε χαμηλότερα
επίπεδα το αίσθημα της προσωπικής επίτευξης, συγκρινόμενοι/νες με εκείνους/ες που έχουν λιγότερα προσόντα.
Σημαντικότερες πηγές επαγγελματικού άγχους για τους/τις
νηπιαγωγούς ήταν: οι αυξημένες ευθύνες χωρίς επαρκείς
αρμοδιότητες, η ανάληψη περισσότερων του ενός ρόλων,
οι συνθήκες εργασίας, η έλλειψη υποστηρικτικού προσωπικού, η αμοιβή, η αδυναμία συνεργασίας με τους γονείς των
μαθητών, οι συγκρούσεις με τους προϊσταμένους και τους
συναδέλφους, η ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών, ο
μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις, η έλλειψη γνώσεων
για την αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς και η ύπαρξη μαθητών με μαθησιακά προβλήματα.
Ενώ, λοιπόν, φαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί βιώνουν χαμηλή
επαγγελματική εξουθένωση, το απαιτητικό περιβάλλον του
σύγχρονου σχολείου αποτελεί έναν επαγγελματικό χώρο που
τους/τις προκαλεί πολύ άγχος για ζητήματα που σχετίζονται
με διάφορους παράγοντες της σχολικής πραγματικότητας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματική εξουθένωση, επαγγελματικό άγχος, νηπιαγωγοί, περιφερειακή ενότητα Αχαΐας

Οι προκλήσεις, οι δυνατότητες και οι προοπτικές στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο:
Η περίπτωση του νέου σχολικού βιβλίου της Ε΄ δημοτικού
Μπαραλής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.
Το σχολικό βιβλίο, όπως και κάθε άλλο διδακτικό εγχειρίδιο
που παράγεται στον χώρο της εκπαίδευσης, αξιοποιείται τόσο
από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς κατά
τη διαδικασία πραγμάτωσης της μάθησης και επιδιώκει να
συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνωστικών, των συναισθηματικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή.
Κάθε σχολικό βιβλίο, στην ουσία, αποτελεί ένα λειτουργικό
εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει τη βελτίωση των ατομικών
γνωστικών επιδόσεων των μαθητών, την ανάπτυξη της κριτικής, της διερευνητικής και της δημιουργικής τους σκέψης
και τελικά, με τις αξίες που προβάλλει και τα κίνητρα που
προσφέρει, συμβάλλει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς
του αυριανού ενεργού πολίτη. Σε μια εποχή κοινωνικών
αντιφάσεων, συγκρούσεων και αβεβαιότητας των αξιών,

κάθε νέο σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να έχει άμεση σχέση με
την πραγματικότητα, να την ξεπερνά και να ανοίγει δρόμους
προς τον αναστοχασμό, τη δημιουργία και την πνευματική
αναζήτηση του νέου ανθρώπου σε ένα απαιτητικό αλλά και
ελπιδοφόρο μέλλον. Με αυτά ως δεδομένα, κάθε νέο σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να θέτει τις απαραίτητες εκείνες
βάσεις για οποιονδήποτε προβληματισμό οποιουδήποτε
κάθε εμπλεκόμενου προσώπου με αυτό, είτε είναι μέλος
της συγγραφικής ομάδας, είτε εκπαιδευτικός, είτε μαθητής. Η έκδοση ενός νέου σχολικού βιβλίου βρίσκεται στο
επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, των
παραγόντων της εκπαίδευσης αλλά και των γονιών και των
ίδιων των μαθητών, καθώς αυτό αντανακλά πάντα τους
στόχους, το περιεχόμενο και τον τρόπο και τις δυνατότητες
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της διδασκαλίας, όπως αυτά καθορίζονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών κάθε μαθήματος. Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία καθιστούν τη συγγραφή ενός σχολικού
εγχειριδίου μία εξαιρετικά απαιτητική, σύνθετη αλλά και
σημαντική διαδικασία. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται
στη διαδικασία της συγγραφής του νέου σχολικού βιβλίου
των Μαθηματικών της Ε΄ δημοτικού (βιβλίο μαθητή, βιβλίο
ασκήσεων, βιβλίο δασκάλου). Παρουσιάζονται η συλλογιστική και ο τρόπος εργασίας της συγγραφικής ομάδας,
οι στόχοι, οι προκλήσεις και οι αναγκαιότητες στις οποίες

η ομάδα έπρεπε να ανταποκριθεί και οι περιορισμοί τους
οποίους είχε να αντιμετωπίσει. Συζητώνται, επίσης, οι δυνατότητες και οι προοπτικές που προσφέρει το νέο βιβλίο
των Μαθηματικών της Ε΄ δημοτικού στη διδακτική πρακτική,
στη μαθηματική παιδεία και στην εκπαιδευτική διαδικασία,
γενικότερα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικά εγχειρίδια, Αναλυτικό Πρόγραμμα
Μαθηματικών δημοτικού σχολείου, Βιβλίο Μαθηματικών Ε΄
δημοτικού, Μαθηματική παιδεία, Διδασκαλία Μαθηματικών

Η διαπολιτισμική ετοιμότητα του/της εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Μία βιβλιογραφική έρευνα
Μπασέλα Δάφνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Δ. Σ. Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας
Τσιούλης Αλέξιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Δ. Σ. Μαλεσιάδας Αιτωλοακαρνανίας
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο, λόγω
της ιδιάζουσας γεωγραφικής του θέσης, εμφανίζεται περί
τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ανταποκρινόμενη στις άμεσες
ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής
και πολυγλωσσικής κοινωνίας. Η Ελλάδα από χώρα αποστολής μεταναστών, μετασχηματίστηκε σε χώρα υποδοχής
μεταναστών και παλιννοστούντων. Οι σχολικές τάξεις φυσικά δεν έμειναν ανεπηρέαστες. Απαρτίζονται πλέον από
μαθητές/τριες με ετερογενή πολιτισμικά υπόβαθρα και
αυτό το νέο πολύπλευρο φαινόμενο που προέκυψε, την
πολυπολιτισμικότητα, καλείται να διαχειριστεί η ελληνική
εκπαιδευτική κοινότητα. Στόχος δεν είναι η αφομοίωση,
αλλά η προώθηση της διαφορετικότητας του μαθητικού
πληθυσμού, απαγκιστρωμένη από ρατσιστικές-στερεοτυπικές κατηγοριοποιήσεις και στιγματισμούς. Η παρούσα

ανασκοπική μελέτη επισημαίνει τον καίριο ρόλο του/της
εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύγχρονο
πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο, ενώ επίσης, αποσαφηνίζει
τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικότητας,
της επάρκειας, της ετοιμότητας του εκπαιδευτικού, όπως
επίσης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος, καταγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός,
καθώς καλείται να διδάξει την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη
γλώσσα, ενώ ο/η ίδιος/α έχει εκπαιδευτεί κυρίως να τη
διδάσκει ως μητρική σε μία ως επί το πλείστον πολιτισμικά
ομοιογενή τάξη.
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετανάστες,
ετοιμότητα εκπαιδευτικού

Επαγγελματικό άγχος Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Μπέλλος Δημήτριος, Διευθυντής, Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Βόνιτσας
Η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επηρεάζει χωρίς αμφιβολία πολλούς τομείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένας από τους τομείς
που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική λιτότητα και
τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής είναι και ο χώρος της

εκπαίδευσης, όπου συντελούνται πρωτόγνωρες οικονομικές
και θεσμικές αλλαγές. Επειδή οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν
το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα τον τρόπο διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων, κρίνεται απαραίτητο να
μελετηθεί φαινόμενο, διότι η εκπαίδευση επιτελεί βαθιά
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κοινωνικό, ανθρωπιστικό και επιστημονικό έργο, η ποιότητα
του οποίου δεν πρέπει να υπονομεύεται. Μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την διαπίστωση περιορισμένου
αριθμού συναφών εμπειρικών ερευνών και ερευνητικών
δεδομένων στην χώρα μας, αποφασίστηκε η διεξαγωγή νέας
σχετικής εμπειρικής έρευνας, προκειμένου να προσεγγιστεί
το ζήτημα του επαγγελματικού άγχους Διευθυντών σχολικών μονάδων και να αποτυπωθεί η επικρατούσα εικόνα.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν
το επαγγελματικό άγχος που βιώνουν οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας σχετίζεται με την οικονομική λιτότητα
και τις απότοκες μνημονιακές υποχρεώσεις και μεταρρυθμίσεις. Για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση επιλέγεται
ως καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση η ποιοτική,
διότι επιτρέπει την ουσιαστική και βαθιά προσέγγιση και
την εξασφάλιση πλούσιου ερευνητικού υλικού. Έπειτα διατυπώνονται κατάλληλα, σαφή και κατανοητά ερωτήματα,
που καθοδηγούν την έρευνα και συμβάλλουν στην επίτευξη
του ερευνητικού στόχου. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέγεται η ημιδομημένη συνέντευξη, γιατί αποτελεί πολύτιμο
ερευνητικό οδηγό, ταυτόχρονα ωστόσο αφήνει περιθώρια
ευελιξίας στον ερευνητή. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν

4 Διευθυντές σχολικών μονάδων του νομού και η έρευνα
διενεργήθηκε βάσει δειγματοληψίας ευκολίας.Από την ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι
οι Διευθυντές βιώνουν άγχος που προέρχεται κυρίως από
την έλλειψη χρόνου για την διεκπεραίωση των διοικητικών
τους καθηκόντων, καθώς τα σχολεία τους δεν διαθέτουν
γραμματειακή ή διοικητική υποστήριξη και οι συνάδελφοι
εκπαιδευτικοί υποχρεούνται εξαιτίας των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων να συμπληρώνουν αυξημένο διδακτικό
ωράριο σε δύο ή περισσότερα σχολεία. Βιώνουν επίσης
άγχος από τον μεγάλο εργασιακό φόρτο και τις πολλές διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες, σε τέτοιο βαθμό
που συχνά εργάζονται και στο σπίτι. Η έλλειψη οικονομικών πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής, αποτελεί μεν
πρόβλημα, το διαχειρίζονται ωστόσο έτσι ώστε να μπορούν
να λειτουργούν ικανοποιητικά, εμπλέκοντας αν απαιτείται
χορηγούς ή ιδιώτες, γεγονός που οδηγεί σε νέα δεδομένα
και ενδεχομένως αλλάζει το πλαίσιο και τον καθαρά δημόσιο
χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαγγελματικό άγχος, Διευθυντές,
ποιοτική έρευνα, οικονομική κρίση

Κατά πόσο είναι επιμορφωμένοι οι διδάσκοντες/ουσες σε Τμήματα παράλληλης στήριξης μαθητών
με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
Παπαμιχαήλ Μαρία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπέλλου Πελαγία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σούλης Γεώργιος – Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο πραγμάτωσης μιας πολιτικής συμπερίληψης και
δημιουργίας ενός Σχολείου για Όλους, προτάθηκε από την
Πολιτεία η λειτουργία των Τμημάτων παράλληλης στήριξης
των μαθητών με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τής από κοινού σχολικής ζωής
και μάθησης μαθητών με και δίχως αναπηρία, κρίνεται
αναγκαία η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών
Παιδαγωγών. Επιπλέον, καθοριστικό παράγοντα για την
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων αυτών των Τμημάτων
αποτελεί η επιμόρφωση όλων των συμμετεχόντων στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως, κατά πόσο είναι επαρκώς
επιμορφωμένοι οι διδάσκοντες στα Τμήματα παράλληλης

στήριξης σχετικά με τη διαχείρισή τους; Πώς αξιολογούν το
επίπεδο αυτής της επιμόρφωσης οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι
στη λειτουργία του θεσμού της Παράλληλης στήριξης, όπως
ο διευθυντής του σχολείου, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου και οι γονείς, καθώς αποτελούν και οι ίδιοι παραμέτρους της αποτελεσματικής λειτουργίας του; Με βάση τα
προαναφερόμενα ερωτήματα πραγματοποιήθηκε σχετική
έρευνα. Ως μέσο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα αποτέλεσαν
εκπαιδευτικοί, ειδικοί Παιδαγωγοί, διευθυντές, Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου και γονείς. Τα ευρήματα μπορούν να
αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης
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των διδασκόντων σε Τμήματα παράλληλης στήριξης με στόχο ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ: Τμήματα παράλληλης στήριξης, επιτη βελτίωση τής παρεχόμενης εκπαίδευσης των μαθητών μόρφωση, ειδικοί Παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, μαθητές με
αναπηρία/ ή και εκπαιδευτικές ανάγκες
με αναπηρία/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η διοικητική προσέγγιση (administrativeapproach) στο «λόγο» για την ένταξη
των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στην Ελλάδα (1984-2006)
Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής που
έχει ως θέμα «Ο «Λόγος» για την ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών
στην Ελλάδα (1984-2006). Εντός μιας συντηρητικής κατά βάση
κοινωνίας και μίας δομολειτουργικής εκπαίδευσης, το έτος
1984 αρχίζει στην Ελλάδα η συζήτηση για την ένταξη των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο άρθρο επιχειρείται με
την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου των Aviram&
Τami (2004), η ποιοτική ανάλυση του διατυπούμενου λόγου
στο εκπαιδευτικό περιοδικό “Σύγχρονη Εκπαίδευση» στο
χρονικό διάστημα 1984-2006. Στο πλαίσιο της ανάλυσης διαπιστώνεται εξαιρετικά σημαντική τάση – η δεύτερη σε σειρά
- εμφάνισης της διοικητικής προσέγγισης της ενσωμάτωσης

των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
μάλιστα παρουσιάζει η κυρίαρχη άποψη των συγγραφέων
της προσέγγισης αυτής, σύμφωνα με την οποία η ένταξη
των ΤΠΕ, η «αλλαγή» και το «καινούριο» που επιφέρουν,
αποτελεί αισιόδοξη προοπτική και εκλαμβάνεται αναγκαστικά
ως «πρόοδος», εξέλιξη, ανάπτυξη και σημαντικός στόχος για
την εκπαίδευση, καταδεικνύοντας την ύπαρξη μιας αρχικά
«Τεχνοκρατικής Προοπτικής» ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από
μεγάλη μερίδα συγγραφέων του θέματος.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε., Πληροφορική, Εργαστήρια,
Εξοπλισμός, Επιμόρφωση, Λογισμικό

Συλλογιστικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Δυνατότητες, διαφοροποιήσεις
και περιορισμοί δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων
Ντρενογιάννη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού κατανοείται,
περιγράφεται και προσεγγίζεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο και παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις φαίνεται ότι ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη»
αναφέρεται «σε όλες τις αυθόρμητες ή φυσικές μαθησιακές
εμπειρίες και σε εκείνες τις σκόπιμες και συνειδητές
ενέργειες που έχουν ως πρόθεση να ωφελήσουν άμεσα
ή έμμεσα ένα άτομο, μία ομάδα ή το σχολείο συνολικά, και
οι οποίες συναπαρτίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στη σχολική τάξη» (Day, 1999:27). Στο πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η επιμόρφωση συνιστά
βασική κινητήρια δύναμη γι’ αυτή την ανάπτυξη, καθώς
είναι μία από τις καίριες, σκόπιμες και συνειδητές ενέρ-

γειες που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός με πρόθεση την
βελτίωση του εκπαιδευτικού του έργου. Στην επιστημονική
βιβλιογραφία οι συλλογιστικές (paradigms) με γνώμονα τις
οποίες μπορεί να προσεγγισθεί η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται σημαντικά
μεταξύ τους, καθώς εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες
και θεωρήσεις για την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική
διαδικασία, το ρόλο του σχολείου και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι διαφορετικές αυτές αφετηρίες παραπέμπουν
σε επιμορφωτικές δράσεις και πρακτικές ενίοτε διαμετρικά
αντίθετες ως προς τους στόχους, τα περιεχόμενα, τη
μεθοδολογία και την οργάνωσή τους και καταλήγουν
αναπόφευκτα σε ετερογενή αποτελέσματα (Gall&Renchler;
1985; Guskey, 2000a; 200b; Feiman – Nemser, 2001;
Fullanetal, 2006; Warren-Little, 2001). Με γνώμονα την
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παραπάνω προβληματική, η εργασία αυτή επιχειρεί να
μελετήσει συγκριτικά ορισμένα από τα θεμελιώδη δομικά
και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού δύο επιμορφωτικών δράσεων που εκκινούν από διαφορετικές αφετηριακές λογικές για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Πιο συγκεκριμένα, η εργασία ασχολείται με το πρόγραμμα
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε)
στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία» (2008-2013)
και τη δράση «Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Προγράμματος
Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής,
Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (20102014). Η διερεύνηση των σχεδιαστικών ιδιαιτεροτήτων

και διαφοροποιήσεων των δύο δράσεων επιτρέπει την
αποτύπωση των κύριων δυνατοτήτων και περιορισμών που
διέπουν τις λογικές τύπου top-down και bottom-up στην
επιμόρφωτική διαδικασία. Παράλληλα, η συγκριτική εξέταση
των όποιων δημοσιευμένων αξιολογικών αποτελεσμάτων
τους, επιτρέπει την αποτύπωση των ορίων εκπλήρωσης του
κυρίαρχου διακυβεύματος, στο οποίο άλλωστε προσβλέπει
κάθε επιμορφωτική προσπάθεια και το οποίο αναφέρεται
στη βελτίωση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της
διδασκαλίας και σε θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μοντέλα
επιμόρφωσης, προσεγγίσεις top-downvs. bottom-up

Μελέτη περίπτωσης των στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους που προκαλείται κατά τη διαχείριση
της σχολικής τάξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας
Ντρίνια Αντωνία, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κολοκυθά Μαγδαληνή, Σύμβουλος Καθηγήτρια, Ε.Α.Π.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των μεθόδων
με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας αντιμετωπίζουν το άγχος που προκύπτει κατά την
διαχείριση της τάξης. Το άγχος των εκπαιδευτικών ορίζεται
ως το σύνολο των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνει
ο εκπαιδευτικός εξ’ αιτίας διαφόρων εμπειριών κατά τη
διάρκεια της εργασίας του (Kyriacou, 2001). Η διερεύνηση
και αξιολόγηση των τεχνικών με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν το επαγγελματικό άγχος κρίνεται αναγκαία,
αφού τα συμπτώματα εξ’ αιτίας του άγχους των εκπαιδευτικών εκδηλώνονται ψυχικά και σωματικά αλλά και στη
συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα στη δουλειά τους
(Kyriacou&Sutcliffe, 1977· Pithers&Fogarty, 1995). Με τον
όρο διαχείριση τάξης αναφερόμαστε σε όλες τις ενέργειες
κατά την διδασκαλία, με τις οποίες ένας εκπαιδευτικός διατηρεί την τάξη, εξασφαλίζει την προσοχή, το ενδιαφέρον
και τη συνεργασία των μαθητών του (Emmer & Stough,
2001). H αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών, που
σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση της τάξης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα άγχους για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς
(Πουρσανίδου, 2016). Η αυξανόμενη τάση στην αποκλίνουσα
συμπεριφορά φαίνεται να είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο
(Νικολάου, 2013), ιδιαίτερα στην Ελλάδα της οικονομικής

κρίσης, που η φτώχεια οδηγεί τους μαθητές σε μειωμένη
επίδοση και προβλήματα συμπεριφοράς (Ντολιοπούλου,
2015). Η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί την ποιοτική
μεθοδολογική προσέγγιση βασισμένη στη στρατηγική της
μελέτης περίπτωσης. Ως μελέτη περίπτωσης ορίστηκε Γυμνάσιο ημιαστικής περιοχής της Αχαΐας. Η μελέτη διεξήχθη
με χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων σε εκπαιδευτικούς
του σχολείου. Έγινε καταγραφή και απομαγνητοφώνηση
των συνεντεύξεων και θεματική ανάλυση των δεδομένων. Τα ευρήματα της έρευνάς μας δείχνουν την προτίμηση
των εκπαιδευτικών σε τεχνικές άμεσης αντιμετώπισης των
αγχωτικών καταστάσεων της τάξης κι όχι σε εκείνες της
αποφυγής τους. Παράλληλα για την μείωση της αίσθησης
τους άγχους προτιμούν θετικές τεχνικές χαλάρωσης όπως η
φυσική άσκηση κ.α. Τα δεδομένα υποδεικνύουν στην ηγεσία
του σχολείου τον ρόλο του εγγυητή ενός ήρεμου σχολικού
κλίματος, που θα εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη. Παράλληλα τα δεδομένα αναδεικνύουν τη λήψη συγκεκριμένων
μέτρων από την Πολιτεία, όπως η καθιέρωση του θεσμού
του ψυχολόγου στο σχολείο, οι συνεχείς επιμορφώσεις σχετικά με τη διαχείριση της τάξης κ.α. Επομένως ευρήματα της
έρευνας αυτής μπορούν να αξιοποιηθούν από αυτούς που
ασκούν την εκπαιδευτική πολιτική αλλά και από τις ηγεσίες

69

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

των σχολείων για τη βελτίωση της εργασιακής ζωής των αυτές τους προκαλούν (Antoniouetal., 2013)
εκπαιδευτικών. Ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε
επιμορφωτικά σεμινάρια για την πληροφόρηση και καθο- ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Άγχος εκπαιδευτικών, διαχείριση σχοδήγηση των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση αγχωτικών λικής τάξης, στρατηγικές αντιμετώπισης άγχους
καταστάσεων μέσα στην τάξη ώστε να μειωθεί το άγχος που

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση αναγκών και εκτιμήσεων
Οικονομίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστημίου Κρήτης
Η ένταξη και ουσιαστική ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί επί χρόνια ένα από τα ζητούμενα
της παιδαγωγικής έρευνας. Τα θετικά αποτελέσματα της
ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. συνδέονται με την ικανότητα του
εκπαιδευτικού να επιλέγει μέσα, πηγές, τρόπους εύρεσης
και επεξεργασίας πληροφοριών, να οδηγεί τους μαθητές
του σε ουσιαστική ανατροφοδοτική αλληλεπίδραση με τις
Τ.Π.Ε. αποσκοπώντας στην επίτευξη γνωστικών στόχων
κυρίως, αλλά και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και ενισχύοντας την ενεργητική
εμπλοκή τους σε μορφές διερευνητικής μάθησης. Η συνεχής
εξέλιξη των Τ.Π.Ε. και των δυνατοτήτων που προσφέρουν
στην εκπαίδευση αφενός και οι διαφορετικές σχετικές γνώσεις των εκπαιδευτικών αφετέρου ενισχύουν την ανάγκη
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα
στη χρήση τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη χώρα
μας έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί αρκετές επιμορφωτικές δράσεις με αυτό το περιεχόμενο. Θεωρούμε ότι είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών
για επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. και τις κρίσεις που διατυπώνουν
για επιμορφωτικές δράσεις στις οποίες έχουν συμμετάσχει.
Στην εισήγηση αυτή επιχειρούμε μία βιβλιογραφική ανα-

σκόπηση ερευνών των τελευταίων ετών καταγράφοντας: α)
τις ανάγκες των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους
στις Τ.Π.Ε. όσον αφορά αντικείμενο, χρόνο, τρόπο, διάρκεια,
μορφές, μέσα και φορείς επιμόρφωσης, β) τις κρίσεις και
εκτιμήσεις τους για τις επιμορφώσεις στις Τ.Π.Ε. όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα όσων διδάχθηκαν, την απόκτηση
νέων γνώσεων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, αλλά και
την ευρύτερη επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Υλικό διερεύνησης αποτελούν οι έρευνες που έχουν
δημοσιευτεί στα Πρακτικά των συνεδρίων της Ελληνικής
Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση – ΕΤΠΕ. Η επεξεργασία του
σώματος των ερευνών γίνεται με τη μέθοδο της ανάλυσης
περιεχομένου. Διαμορφώνονται ερευνητικές θεματικές και
σε κάθε μία από αυτές εντάσσονται θεματικές κατηγορίες που
προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και από το ερευνώμενο
υλικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι χρήσιμα για
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή περισσότερο στοχευμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Τ.Π.Ε.
στην εκπαίδευση

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Κοινότητας Επαγγελματικής Μάθησης
Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη Πόπη, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής
Οικονομίδης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής,Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστημίου Κρήτης
Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέ- στα Χανιά. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ακολουθώντας
σματα της εφαρμογής ενός επιμορφωτικού-ερευνητικού τις αρχές λειτουργίας Κοινοτήτων Επαγγελματικής Μάθησης
προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης νηπιαγωγών (ΚΕΜ) και εστίασε σε επιμορφωτική δράση με επίκεντρο τον
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σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ημερήσιου προγράμματος στο νηπιαγωγείο. Θεωρητικό πλαίσιο
του προγράμματος αποτελούν οι θεωρίες επαγγελματικής
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού μέσα από ευκαιρίες ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης (Day, 2003). Tην ΚΕΜ αποτέλεσαν η
Σχολική Σύμβουλος και ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
Κρήτης με ειδικότητα Παιδαγωγικής ως συντονιστές, και
νηπιαγωγοί των Χανίων ως επιμορφωνόμενες. Το πρόγραμμα εκτυλίχτηκε σε τρεις διακριτές φάσεις: Η πρώτη φάση
περιλάμβανε την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών
των νηπιαγωγών από τους συντονιστές και τη βραχύχρονη βασική επιμόρφωση των νηπιαγωγών της πυρηνικής
ομάδας με τακτικές ομαδικές συναντήσεις εστιασμένες στην
επεξεργασία (θεωρητικά και πρακτικά) βασικών παιδαγωγικών και διδακτικών εννοιών και στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους με βάση τις επιμορφωτικές τους ανάγκες.
Στη δεύτερη φάση, στηριγμένες στις ανάγκες της τάξης τους
οι νηπιαγωγοί πειραματίστηκαν με τον σχεδιασμό του
ημερήσιου προγράμματος που θα εφάρμοζαν στην τάξη
τους και οδηγήθηκαν στην τελική διαμόρφωσή του μετά
από αλληλεπιδραστικές συναντήσεις με τους συντονιστές.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση των ημερήσιων
προγραμμάτων στην τάξη, τα οποία παρακολούθησαν 10
νηπιαγωγοί σε κάθε νηπιαγωγείο, και την ανατροφοδοτική
συζήτηση που ακολουθούσε. Η αξιολόγηση των λειτουργιών
και των αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής δράσης έγινε
με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου της ημιδομημένης
συνέντευξης με τις εμπλεκόμενες νηπιαγωγούς. Άξονες
συζήτησης της εισήγησης είναι: η οργάνωση ΚΕΜ και η
διαμόρφωση «ασφαλούς πλαισίου δράσης», ο ρόλος διαφορετικών φορέων και ιδιαίτερα του πανεπιστημίου σε
αυτήν, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι επιδράσεις που
δέχονται από τη λειτουργία της όπως αναφέρθηκαν από τις
νηπιαγωγούς. Αξιολογώντας τη λειτουργία της ΚΕΜ και την
τροποποίηση των διδακτικών δεξιοτήτων των νηπιαγωγών
που δίδαξαν, φάνηκε ότι η επιμόρφωση στο πλαίσιο μιας ΚΕΜ
μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση και την απελευθέρωση των
δημιουργικών διδακτικών δυνάμεων των εκπαιδευτικών.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, επαγγελματική ανάπτυξη, κοινότητες επαγγελματικής μάθησης

Η επιδίωξη της Αλήθειας και Μετα-αλήθειας στη σχολική τάξη: Συμβολή στη συζήτηση για τη παραγωγή
και τη διαχείριση τη γνώσης στη σχολική τάξη
Παναγόπουλος Επαμεινώνδας, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Καμαριανός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Η συζήτηση για τις διαδικασίες παραγωγής γνώσης στη
σύνδεσή τους με την Αλήθεια (Τruth) και τη Φιλαλήθεια
(Τruthfulness), παρήγαγαν ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του
1970, ένα γόνιμο πλαίσιο στοχασμού για την στρατηγική
στιγμή που ονομάζουμε σχολική τάξη. Πιο συγκεκριμένα,
η ‘Νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης’ υπό το πρίσμα
της θεωρητικής σκευής του Basil Bernstein, συνέδεσε την
συζήτηση για την Αλήθεια με την παραγωγή της γνώσης
και την επίτευξη της αντικειμενικότητας οδηγώντας στη
συζήτηση περί εργαλείων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η θέση αυτή του Βρετανού διανοητή προκάλεσε ιδιαίτερο προβληματισμό όπου ερευνητές
(Cassirer) ανανεώνοντας τη συζήτηση εισήγαγαν την θέση
περί επιδίωξης της αληθοφάνειας (Young & Muller 2007).
Είναι σημαντικό πως η συζήτηση αυτή παραμένει ενεργή
μέχρι σήμερα με πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τις πτυχές

παραγωγής της σχολικής γνώσης. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης η οποία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου
ερευνητικού σχεδιασμού του Εργαστηρίου Ανάλυσης και
Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής
Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του
ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, είναι να συνδέσει υπό το
πρίσμα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης τη συζήτηση
για την παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής με τον
σύγχρονο σκεπτικισμό για την Αλήθεια στη δημόσια σφαίρα
και την ανίχνευση διαδικασιών εισαγωγής της Μετα-Αλήθειας
στη σχολική τάξη.Αφετηρία της μελέτης αποτελεί η θέση του
Steve Fuller (2017) για την αλήθεια και τη μετα-αλήθεια και
τη συμβολική σημασία τους στην εκπαίδευση. Στη θεώρηση
του Fuller η μεταβλητότητα, η αναίρεση της γραμμικότητας
και η αμφισβήτηση του αυτονόητου αποτελούν κεντρικούς
άξονες προσδίδοντας στην ανάλυση και την κοινωνικο-πο-
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λιτική της διάσταση. Έτσι, θεωρούμε πως η σύνδεση της
συζήτησης για την παραγωγή γνώσης και την επιδίωξη της
Αλήθειας με τον σκεπτικισμό της εισαγωγής και της διαχείρισης της μετα-αλήθειας αναδεικνύει σημαντικές παραμέτρους
όπου η εξουσία έχει ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή
της γνώσης, ανανεώνοντας τον πυρήνα της συζήτησης της
δεκαετίας του 1970. Συμπερασματικά, η συζήτηση για την

επιδίωξη της Αλήθειας στην παραγωγή της γνώσης στο
εκπαιδευτικό πεδίο και η διαχείριση της Μετα-Αλήθειας
θεωρούμε ότι μπορούν να αναδείξουν σημαντικές πτυχές
της σχολικής τάξης σημαντικές για την κοινωνική συνοχή
και τη δημοκρατική πολιτειότητα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Γνώση, Μετα-αλήθεια, Σχολική τάξη

Η παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία της διαπολιτισμικής διδακτικής,
οι διαπολιτισμικές ικανότητες των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα
και ο βαθμός επιτυχίας και αποτυχίας τους
Παπαδημητρίου Δημήτρης, Εκπαιδευτικός, Γυμνάσιο Μυκόνου
Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση γίνονται αναφορές στην
πολυπολιτισμικότητα του ελληνικού σχολείου με έμφαση σε
πτυχές όπως το σύγχρονο διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι εξελίξεις που οδήγησαν
στην αναγνώριση της ανάγκης για διαπολιτισμική εκπαίδευση
στη χώρα μας, ενώ εξετάζεται ο βαθμός που εφαρμόζεται
πραγματικά σήμερα η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην
Ελλάδα. Επιπλέον προσεγγίζεται με ενδιαφέρον το ζήτημα
της διαπολιτισμικής διδακτικής με αναφορές στις έννοιες της διαπολιτισμικής επάρκειας και της διαπολιτισμικής
ετοιμότητας. Πιο αναλυτικά, εξετάζονται οι διαπολιτισμικές
ικανότητες των εκπαιδευτικών και ο βαθμός επιτυχίας ή
αποτυχίας τους κατά την εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι μεγάλες δημογραφικές αλλαγές
στη χώρας μας τα τελευταία 40 χρόνια οδήγησαν φυσικά και
αυτομάτως σε αλλαγές στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν
οι βάσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί της ελληνικής
εκπαίδευσης και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Έτσι προέκυψε η ανάγκη για τη συγκρότηση, την οργάνωση
και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη
χώρα μας. Δεδομένου αυτού προβάλλει ως κρίσιμο το
ζήτημα της μελέτης του βαθμού ανάπτυξης εκπαιδευτικής
πολιτικής σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της
πραγματικής εφαρμογής προγραμμάτων διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής διδακτικής στο σημερινό

ελληνικό σχολείο. Ειδικότερα οι νέες ανακατατάξεις και
μεταβολές που συντελέστηκαν στο διεθνές περιβάλλον την
τελευταία δεκαετία ,στιγματισμένες από συνεχώς οξυνόμενες
ιμπεριαλιστικές πολιτικές, πολέμους και τεράστιες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, δημιούργησαν, όπως ήταν
φυσικό, νέες ανακατατάξεις, συνθήκες και απαιτήσεις και
στα κράτη – έθνη που επηρεάστηκαν άμεσα και έμμεσα
από αυτές τις συνθήκες. Έτσι το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα βρέθηκε μπροστά σε νέες τεράστιες πολιτικές και
κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες, την σχολική ένταξη των
προσφύγων και των μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, στο ελληνικό σχολείο και φυσικά στην ελληνική
κοινωνία. Ως εκ τούτου οι διαπολιτισμικές ικανότητες των
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, η διαπολιτισμική επάρκεια και
ετοιμότητα τους, οφείλουν να επανεξεταστούν αναφορικά
με τον βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας τους στην άμεση και
έμμεση εφαρμογή τους και επιπρόσθετα να εμπλουτιστούν
και να αναπτυχθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν οι ίδιοι
στις νέες, ιδιαίτερες, σύνθετες πολυπολιτισμικές απαιτήσεις
του σύγχρονου ελληνικού σχολείου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική
εκπαίδευση, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμικός
διάλογος, διαπολιτισμική διδακτική, διαπολιτισμικές ικανότητες, διαπολιτισμική επάρκεια, διαπολιτισμική ικανότητα
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Η θέση των παιδιών με νοητική υστέρηση στο σχολικό πλαίσιο
Απόψεις φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
Παπαδοπούλου Φανή, Νηπιαγωγός, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τζώτζου Αναστασία, Νηπιαγωγός, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Στην προτεινόμενη εισήγηση στοχεύουμε στη μελέτη της
θέσης των παιδιών με νοητική υστέρηση στο σχολικό περιβάλλον και την ένταξή τους σε αυτό. Η εργασία είναι βιβλιογραφική και ερευνητική. Πέρα από την αξιοποίηση του
θεωρητικού πλαισίου και μέρος της πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας η εργασία μας εστιάζει στις απόψεις των φοιτητών
του ΤΕΕΑΠΗ. Για το σκοπό αυτό πήραμε δέκα πέντε (15)
ημιδομημένες συνεντεύξεις με στόχο να δούμε τις αναπαραστάσεις των φοιτητών για τα παιδιά νοητική υστέρηση και
τη θέση τους στο σχολείο. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα κυριότερα ευρήματα
που θα παρουσιαστούν και θα έχουν ως εξής: Οι φοιτητές

εν γένει δυσκολεύονται να μιλήσουν για το ζήτημα ακόμη
κι αν οι ίδιοι έχουν σχετικά βιώματα και εμπειρίες. Ακόμη
λόγω της συνθετότητας του προβλήματος είναι διστακτικοί
σε αυτά που προτείνουν. Τέλος, οι απόψεις τους είναι κοντά
στις επίσημες απόψεις της πολιτείας περί συμπερίληψης
αλλά σημειώνουν ότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Γι αυτό
θεωρούν ότι αυτό πρέπει να ισχύει κυρίως για τα παιδιά με
ελαφρά νοητική υστέρηση και λιγότερο για αυτά με μέτρια
και βαριά νοητική υστέρηση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Νοητική υστέρηση, Σχολικό Πλαίσιο,
Βιώματα, Εμπειρίες, Απόψεις

Ο Ρόλος των Σχολείων στη Διά Βίου Μάθηση των Εκπαιδευτικών:
Διεθνείς Αναφορές και Ελληνική Προοπτική
Παπάζογλου Ασημίνα, Υποψήφια διδάκτορας, Ε.Α.Π.
Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Το 2001, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Commission)
δημοσίευσε μία Ανακοίνωση με τίτλο: «Making a European
area of lifelonglearning a Reality», στην οποία αναφέρεται
ότι η πρόοδος της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη σπουδαιότητα της γνώσης έχουν αλλάξει τις συνθήκες
εργασίας και το προφίλ του εργαζομένου και συνίσταται η
διαρκής ανανέωση της γνώσης και η «ενεργός προώθηση και
ενσωμάτωση της μάθησης στο χώρο της εργασίας» (p. 21).
Προκειμένου να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι ευρωπαϊκοί
πολιτικοί εκπαιδευτικοί στόχοι για τη δημιουργία κοινωνιών
γνώσης και τη δια βίου μάθηση, οι οργανισμοί στους οποίους
εργάζονται οι άνθρωποι πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα
και ως οργανισμοί μάθησης (Cedefop, 2003). Ένας οργανισμός μάθησης χαρακτηρίζεται από συνεχή μάθηση, για
συνεχή βελτίωση και από την ικανότητα να μετασχηματίζεται
(Watkins&Marsick, 1993, 1996). Τα αποτελεσματικά σχολεία
λειτουργούν ως οργανισμοί που «μαθαίνουν» (Fullan, 1995;
Silins, Mulford&Zarins, 2002). Οι ενήλικες μαθαίνουν άτυπα

μέσα από πραγματικές εμπειρίες ζωής στη δουλειά, στην
κοινωνία και σε άλλα περιβάλλοντα. Αυτή η άτυπη μάθηση
ονομάζεται Ενεργός Μάθηση (ActionLearning) και μπορεί
να είναι τυχαία ή σχεδιασμένη (Ο’ Neil&Marsick, 2007).
H θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Mezirow
(1997, 2006) εστιάζει στη σχεδιασμένη ενεργό μάθηση παρουσίαση ενός προβλήματος για την αποτελεσματική
αλλαγή ενός προβληματικού πλαισίου αναφοράς του ενήλικα - μέσω του κριτικού στοχασμού, του διαλόγου και της
δράσης. Οι Marsick&Watkins (2003, 1993) αξιοποίησαν το
μοντέλο της μετασχηματίζουσας μάθησης, στο εργασιακό
περιβάλλον, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο
για τον «Οργανισμό Μάθησης» που ενθαρρύνει τη δια βίου
μάθηση των εργαζομένων μέσω της παροχής ευκαιριών για
1) συνεχή μάθηση και 2) αναζήτηση και διάλογο μεταξύ του
προσωπικού, για την ανάπτυξη νέων ιδεών, συμπεριφορών
και ικανοτήτων αρχικά σε ατομικό επίπεδο, οι οποίες κατόπιν «μεταφυτεύονται» στον ευρύτερο οργανισμό για να
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προωθήσουν την ομαδική μάθηση και να καλλιεργήσουν
την επιθυμητή αλλαγή ολόκληρου του οργανισμού (Poell,
Yorks&Marsick, 2009; Marsick&Watkins, 1994). Σκοπός της
έρευνας είναι να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο τα σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενθαρρύνουν τη συνεχή μάθηση
των εκπαιδευτικών και να διερευνήσει τις πρακτικές που
μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ποσοτική έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγιο σε 31 σχολεία της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και σε
βάθος βιβλιογραφική επισκόπηση για το σχολείο ως οργανισμό μάθησης. Η έρευνα έδειξε ότι τόσο η παροχή ευκαιριών
συνεχούς μάθησης στους εκπαιδευτικούς από τα σχολεία
(Μ.Ο. 3,627 σε εξάβαθμη κλίμακα) όσο και η παροχή ευκαιριών για αναζήτηση και διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών
(Μ.Ο. 3,764 σε εξάβαθμη κλίμακα) κυμαίνονται σε μέτριο
βαθμό. Με συστηματική προσπάθεια μπορεί να ενισχυθεί η
δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, μέσω του
μετασχηματισμού των σχολείων σε ισχυρούς οργανισμούς
μάθησης σύμφωνα με το μοντέλο του Σχολείου ως Οργανι-

σμού Μάθησης (SLO) των Kools&Stoll (2016). Σύμφωνα με
την Έκθεση του ΟΟΣΑ (2017) για την εκπαιδευτική πολιτική
στην Ελλάδα «Education for a brightfuture in Greece» (σελ.
182), το ελληνικό κράτος μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο:
1) θέτοντας σαφείς προσδοκίες για το επαγγελματικό πλαίσιο
ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των
σχολείων, 2) παρέχοντας υποστήριξη (χρόνο, ευκαιρίες,
δίκτυα) για την ανάπτυξη ικανοτήτων που εναρμονίζονται
με τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης και με τις
ατομικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού και τις ανάγκες
κάθε σχολείου και 3) εστιάζοντας στην αυτό-αξιόλογηση
για τη συνεχή επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού
προσωπικού 4) παρέχοντας μεγαλύτερη παιδαγωγική αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για καινοτομία και πειραματισμό
(ΟΟΣΑ, 2017).
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Διά βίου μάθηση, σχολείο, μετασχηματισμός, οργανισμός μάθησης

Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου και η συμβολή της στη βελτίωση της
ποιότητας της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας: Ανασκόπηση ερευνών
Παπανθύμου Αναστασία, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσα από την ανάλυση
πενήντα (50) εμπειρικών ερευνών από την Ελλάδα και το
διεθνή χώρο, να διερευνήσει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου στη βελτίωση της ποιότητας
της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και
στην ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, η εργασία
αποσκοπεί να διερευνήσει τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης
του εκπαιδευόμενου: α. στη δημιουργία κινήτρων με στόχο
τη μάθηση, β. στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης/
μάθησης, γ. στην ενίσχυση της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης
και δ. στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής των εκπαιδευομένων. Επιπρόσθετα, η εργασία διερευνά την ικανότητα
των εκπαιδευόμενων να αυτοαξιολογούνται, καθώς και τις
βαθμίδες εκπαίδευσης που έχουν διενεργηθεί οι έρευνες με
στόχο να εντοπιστούν τα κενά και να γίνουν προτάσεις για
περαιτέρω έρευνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας
στο διεθνή χώρο οι περισσότερες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

και έχουν διαπιστώσει, ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την
ικανότητα να αξιολογούν τον εαυτό τους. Αντίστοιχα, στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία έχουν γίνει πολύ λιγότερες έρευνες σε σύγκριση με τις δύο ανώτερες βαθμίδες,
οι μισές περίπου υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν
έχουν ικανότητες αυτοαξιολόγησής τους και οι άλλες μισές
υπογραμμίζουν ότι στην ηλικία των 10 ετών οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ικανότητα αυτοαξιολόγησής τους και η
ικανότητα αυτή μάλιστα βελτιώνεται, καθώς μεγαλώνει το
αναπτυξιακό επίπεδο των εκπαιδευομένων, ενώ τα άτομα
με χαμηλή επίδοση έχουν δυσκολία στην αυτοαξιολόγησή
τους. Στην Ελλάδα για το ίδιο θέμα εντοπίστηκε μια μόνο
έρευνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αποδεικνύει
ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ικανότητα να αξιολογούν
τον εαυτό τους. Ως προς τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης
στη δημιουργία κινήτρων μάθησης, οι περισσότερες έρευνες στο διεθνή χώρο εντοπίζονται στην πρωτοβάθμια στο
μάθημα των Μαθηματικών και στη δευτεροβάθμια εκπαί-
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δευση στα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής και των Αγγλικών
και διαπιστώνουν τη σημαντικότητα της αυτοαξιολόγησης
στην ενεργοποίηση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων
με στόχο τη μάθηση. Η επίδραση της αυτοαξιολόγησης
του εκπαιδευόμενου στη βελτίωση της επίδοσης και της
μάθησής του στο διεθνή χώρο έχει διερευνηθεί σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης με τις περισσότερες έρευνες να
εντοπίζονται πρωτίστως στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα, ακολούθως στην
τριτοβάθμια και τέλος στην πρωτοβάθμια στο μάθημα της
Γλώσσας. Η επίδραση της αυτοαξιολόγησης στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων αυτορρύθμισης του εκπαιδευόμενου έχει διερευνηθεί διεθνώς, κυρίως, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ενώ στις υπόλοιπες δύο βαθμίδες έχει πραγματοποιηθεί ένα
εξαιρετικά μικρός αριθμός ερευνών και κυρίως στην πρω-

τοβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα των Αγγλικών και των
Μαθηματικών. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτοαξιολογικών διαδικασιών έχει διερευνηθεί διεθνώς μόνο στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στο μάθημα των Θρησκευτικών. Στην Ελλάδα
αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου
και τη σχέση της με τις εξεταζόμενες μεταβλητές εντοπίζεται
ένας πολύ μικρός αριθμός ερευνών μόνο στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στο πλαίσιο των οποίων έχει μελετηθεί η συμβολή της αυτοαξιολόγησης στα κίνητρα, την επίδοση και τη
μάθηση των εκπαιδευομένων στο μάθημα των Αγγλικών.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευόμενου,
ικανότητα αυτοαξιολόγησης, αυτορρύθμιση,αυτοεκτίμηση,
κίνητρα, επίδοση

Πόσο καλά νιώθουν οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί όταν προετοιμάζονται για
το μελλοντικό τους επάγγελμα: Οι απόψεις τους για τα Προγράμματα Σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε.
Παυλίδου Όλγα, Μ.Ed., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων έχει γίνει κατά καιρούς αντικείμενο
διαπραγμάτευσης και διαλόγου και, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλους τομείς: 1)
ειδικότητα/ γνωστικό αντικείμενο, 2) παιδαγωγική κατάρτιση, 3) πρακτική άσκηση (Ξωχέλλης, 2005: 103). Ωστόσο,
δεδομένου ότι με βάση τη νομοθεσία, τα επιμέρους Τμήματα
κατοχύρωσαν το δικαίωμα να διαμορφώνουν μόνα τους, το
δικό τους Πρόγραμμα Σπουδών (Αντωνίου, 2002: 317), τα
Προγράμματα Σπουδών των εννέα Παιδαγωγικών Τμημάτων, διαφοροποιούνται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
μεταξύ τους, υποδεικνύοντας ότι το κάθε Τμήμα ξεχωριστά
έχει διαμορφώσει τη δική του φιλοσοφία για τον τύπο του
μελλοντικού Έλληνα δασκάλου, που θέλει να προετοιμάσει
(Αντωνίου, 2002: 322). Και ενώ η διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε. αποτελεί μια σύνθετη
διαδικασία στην οποία θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη οι
απόψεις τόσο των καθηγητών, όσο και των φοιτητών/τριων,
από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, φαίνεται
ότι ειδικά οι δεύτερες, δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς,
καθώς ελάχιστες έρευνες εστιάζουν σε αυτές. Σκοπός της
παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των

φοιτητών/τριών των Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και Φλώρινας
για τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων τους. Το δείγμα
της έρευνας αποτελείται από 160 τεταρτοετείς φοιτητές των
Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και Φλώρινας. Ως εργαλείο για τη
συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα
δομημένο γραπτό ερωτηματολόγιο, με 23 ερωτήσεις κλειστού
και ανοιχτού τύπου, κοινό για τους φοιτητές/τριες και των
δύο Τμημάτων, που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της
έρευνας. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (έκδοση 21), ενώ οι
ανοιχτές ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν με μονάδα ανάλυσης
το νόημα της περιόδου. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα
από τα δύο Τμήματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι φοιτητές
νιώθουν μέτρια ικανοποιημένοι και προετοιμασμένοι επαγγελματικά από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους.
Θεωρούν ότι κάποια μαθήματα τους βοήθησαν πάρα πολύ,
ενώ κάποια άλλα είναι περιττά για έναν εκπαιδευτικό. Όλοι/
ες συμφωνούν στο ότι η Πρακτική Άσκηση είναι απαραίτητη
για την επαγγελματική τους κατάρτιση και εμφανίζονται ικανοποιημένοι τόσο από την διάρκεια, όσο και από τον τρόπο
διεξαγωγής της. Οι φοιτητές/τριες της Φλώρινας νιώθουν
περισσότερο έτοιμοι/ες να διδάξουν στην τάξη σε σχέση με
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τους φοιτητές/τριες της Θεσσαλονίκης, ενώ οι περισσότεροι/
ες φοιτητές/τριες και από τα δύο Τμήματα πιστεύουν ότι θα
δυσκολευτούν κυρίως στη διδασκαλία των Μαθηματικών
και της Μουσικής στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου. Τέλος, οι περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες και από
τα δύο Τμήματα, δεν νιώθουν αρκετά έτοιμοι/ες να διαχειριστούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ
για τη βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών, προτείνουν

αλλαγές που αφορούν κυρίως τη διάρκεια και την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης και τη μεγαλύτερη έμφαση
στις διδακτικές των μαθημάτων.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, προγράμματα σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
απόψεις φοιτητών

Σύγκριση απόψεων Βρεφονηπιοκόμων και Νηπιαγωγών
για την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης
Γωγάκη Ηλιάννα,Υποψήφια διδάκτορας,T.E.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περδικάκη Ελένη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η κοινωνία της γνώσης, έχει εντάξει δυναμικά στην ζωή
μας την Δια Βίου Εκπαίδευση, καθώς η γνώση θεωρείται
ο ακρογωνιαίος λίθος για την αύξηση της παραγωγής και τη
πρόοδο των συνθηκών εργασίας (Καψάλης &Παπασταμάτης,
2013). Φυσικά και η δημιουργία της κοινωνίας αυτής, προκάλεσε θεαματικές μεταβολές, στους τομείς της παραγωγής και
των υπηρεσιών, καταδεικνύοντας την ανάγκη της διαρκούς
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. Μια μεγάλη ομάδα του
πληθυσμού που επιλέγει να συμμετάσχει σε επιμορφωτικές
διαδικασίες είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί μια σημαντική
διαδικασία, καθώς η ανταπόκριση σε μια κοινωνία της
γνώσης, διαμορφώνει ένα νέο ρόλο για τον εκπαιδευτικό.
Η νέα αυτή κοινωνία επιβάλλει σε κάθε εκπαιδευτικό να
επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία
της μάθησης και να καλλιεργεί μεθοδολογικές δεξιότητες
για την αυτόνομη μάθηση, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί
να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών
και πολυμορφίας (Cochran&Lytle, 2001). Η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους, όσον
αφορά γενικότερα τις εξελίξεις των επιστημών της Αγωγής,
ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας
της εργασίας τους στο σχολείο και η ανταπόκριση τους στις
νέες κάθε φορά κοινωνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις
(Νάσσαινας, 2010). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι
η διερεύνηση των απόψεων των Νηπιαγωγών και των
Βρεφονηπιοκόμων, για την αναγκαιότητα συμμετοχής σε

επιμορφωτικά προγράμματα. Αποτελεί μια συγχρονική,
επιτόπια ποιοτική έρευνα με δειγματοληπτικό χαρακτήρα,
που χρησιμοποιεί την συνέντευξη ως μέσο συλλογής δεδομένων. Διεξήχθη την περίοδο Απριλίου- Μαΐου 2018. Το
δείγμα αποτέλεσαν 15 Νηπιαγωγοί και 15 Βρεφονηπιοκόμοι
του Ν. Ηρακλείου. Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας προκύπτει ότι τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι
Βρεφονηπιοκόμοι του δείγματός μας, υποστηρίζουν ότι η
επιμόρφωση αποτελεί αναγκαιότητα για την εποχή μας. Οι
κύριοι λόγοι συμμετοχής σ’ ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι προσωπικό ή/και επαγγελματικό ενδιαφέρον, η
ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, απαραίτητων
για την εργασιακή εξέλιξη, η κατάκτηση νέων γνωστικών
αντικειμένων και ο τρόπος προσφοράς ενός προγράμματος
(δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). Όσο αναφορά την μέθοδο παροχής των επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι περισσότεροι
στηρίζουν την δια ζώσης, ιδιαίτερα οι Βρεφονηπιοκόμοι του
δείγματος μας. Οι κύριες προσδοκίες τους από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι η βελτίωση των επαγγελματικών
δεξιοτήτων, η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων,
καθώς και η απόκτηση μορίων. Ολοκληρώνοντας, εντοπίζουμε διαφοροποιήσεις ως προς την επιλογή φορέων
παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων ανάμεσα στους
Νηπιαγωγούς και τους Βρεφονηπιοκόμους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Νηπιαγωγοί, Βρεφονηπιοκόμοι, Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση, Δια ζώσης επιμόρφωση
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Μελέτη περίπτωσης της αντιλαμβανόμενης περιγραφής εαυτού
παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στο σχολικό πλαίσιο
Πέτρου Αικατερίνη, Ειδική Παιδαγωγός, MetropolitanCollege
Γαρυφαλιά Χαριτάκη, Δρ.Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. &Σύμβουλος Καθηγήτρια, Ε.Α Π.
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μπορεί να συσχετιστεί με
διανοητική αναπηρία, με δυσχέρειες στον συντονισμό των
κινήσεων και την προσοχή και σε θέματα σωματικής υγείας
όπως ο ύπνος και οι γαστρεντερικές διαταραχές. Μερικά
άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υπερέχουν σε
οπτικές δεξιότητες, τη μουσική, τα μαθηματικά και την τέχνη
(Γκονέλα, 2006). Ο αυτισμός φαίνεται να έχει τις ρίζες του στη
πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ωστόσο, τα πιο εμφανή
σημάδια του αυτισμού και τα συμπτώματα του τείνουν να
προκύπτουν μεταξύ των 2 και 3 ετών (Παπούδη, 1999). Η
παρούσα μελέτη διερευνά την αντιλαμβανόμενη περιγραφή
του εαυτού στα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Η
αντίληψη που επικρατεί τόσο στην επιστημονική, όσο και στην
ευρύτερη κοινότητα είναι ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν μπορούν
να αναπτύξουν στοιχεία αυτό-αντίληψης. Ωστόσο, μέσα από
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδύθηκε ότι υπάρχουν
σημαντικά ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα με ΔΑΦ
έδειξαν σημαντικά επίπεδα κατανόησης στην προσωπικότητά
τους σε διαφορετικές λειτουργίες αυτό-προσδιορισμού.
Κύριο σκοπό της παρούσας έρευνας συνιστά η διερεύνηση
τον τρόπο με τον οποίο παιδιά με ΔΑΦ αντιλαμβάνονται και

περιγράφουν τον εαυτό τους στο σχολικό πλαίσιο. Για τις ανάγκες διερεύνησης του παραπάνω σκοπού χρησιμοποιήθηκε
η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα,
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογική τεχνική της Συνέντευξης.
Δείγμα της παρούσα έρευνας αποτέλεσαν η μητέρα του παιδιού, το ίδιο το παιδί και ο εκπαιδευτικός του παιδιού όπου
έγιναν και οι συνεντεύξεις βασισμένες στο ερωτηματολόγιο
Self-DescriptionQuestionnaire ΙΙ (Briefversion). Τέλος, όσον
αφορά στα αποτελέσματα αποτυπώνεται αδυναμία ανάπτυξης στοιχείων αυτό-αντίληψης. Ωστόσο, σημαντική είναι η
διαφοροποίηση η οποία σημειώνεται ως προς το επίπεδο
κατανόησης της προσωπικότητάς τους σε διαφορετικές
λειτουργίες αυτό-προσδιορισμού. Ο αυτό-προσδιορισμός
συνιστά σημαντική συνιστώσα για την ανάπτυξη του παιδιού
με ΔΑΦ. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προτείνεται να
λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά ελλείμματα για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: SDQ-ΙΙ, διαταραχή αυτιστικού φάσματος,
περιγραφή εαυτού

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Πίτσου Χαρίκλεια, Σύμβουλος Καθηγήτρια, Ε.Α.Π.
To 2014 στο Μανιφέστο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Η
εκπαίδευση για την αλλαγή, Η αλλαγή για την Εκπαίδευση»
αναφέρεται ότι σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα στον οποίο λαμβάνουν χώρα ριζικές
αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής και στον οποίο τίθεται
σε κίνδυνο η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική
βιωσιμότητα της παγκόσμιας κοινωνίας, η εκπαίδευση
πρέπει να αναθεωρηθεί. Η αναθεώρηση αυτή είναι θετικό
να βασίζεται πάνω σε ανθρωπιστικές αξίες προκειμένου
να είναι εφικτή η επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προς
τούτο, η αναθεώρηση της δεν μπορεί να μην εμφορείται

από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην
έχει στον πυρήνα της τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Παρά το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν
ένα παγκόσμιο ηθικό πρότυπο, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι
εξοικειωμένοι τόσο με το αξιακό σύστημα αυτών όσο και
με τις αρχές και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, με βάση την τελική
αποτίμηση του Παγκόσμιου Προγράμματος Εκπαίδευσης
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (United Nations
General Assembly, A/65/322, 24/8/2010), η μη επιτυχής
υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος οφείλεται και στην
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μη επαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα που
άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκπαίδευση που
οφείλει να παρέχεται σε τρία επίπεδα προπτυχιακό, ενδουπηρεσιακό και επιμορφωτικό. Το πανεπιστήμιο μπορεί να
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (φοιτητών, μελλοντικών
και εν ενεργεία), των φοιτητών μελλοντικών εκπαιδευτικών
μέσω των προγραμμάτων σπουδών και των εν ενεργεία
εκπαιδευτικών κυρίως μέσω εξ αποστάσεως επιμορφωτικών
προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης. Οφείλει, δηλαδή, το πανεπιστήμιο να σχεδιάζει και να
υλοποιεί τόσο προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και επιμορφωτικά προγράμματα
που να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ατόμων και επιστημόνων, οι οποίοι θα γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.
Αυτό μπορεί να πραγματωθεί αν υπάρχει ένα πλαίσιο στα
προαναφερόμενα προγράμματα, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προωθούνται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο

και σε πρακτικό. Δηλαδή τα προγράμματα αυτά οφείλουν
να έχουν ως στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη σχετικών
γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών
σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να
ενθαρρύνονται ενεργά οι εκπαιδευτικοί στην αναγνώριση,
προώθηση και προστασία αυτών.Με βάση τα προαναφερόμενα η συγκεκριμένη εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει σε
πρώτο επίπεδο λίστα με συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες,
αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που οφείλουν να περιλαμβάνουν στα μαθήματά τους τα εν λόγω πανεπιστημιακά
προγράμματα. Σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκει να προτείνει
τόσο το περίγραμμα ενός πανεπιστημιακού μαθήματος όσο
και ενός επιμορφωτικού προγράμματος για τα ανθρώπινα
δικαιώματα δίνοντας έμφαση στη μεθοδολογία τους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πανεπιστήμιο.
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή και στην υλοποίηση καινοτομιών
Μία εμπειρική έρευνα σε σχολικές μονάδες της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης
Πόθου Σοφία, M.Ed., Εκπαιδευτικός Μουσικής
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Σύμβουλος Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην εκπαίδευση πληθώρα
προσπαθειών που στοχεύουν στην ανανέωση του περιεχομένου της και των μεθόδων διδασκαλίας. Η παρούσα έρευνα
επεδίωξε να διερευνήσει την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων
στους σύγχρονους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημόσιους
και ιδιωτικούς. Στο θεωρητικό της πλαίσιο αποσαφηνίζονται
οι έννοιες της αλλαγής και της καινοτομίας, γίνεται αναφορά
στο είδος των καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνται
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στον ρόλο του διευθυντή
και των εκπαιδευτικών στην επιτυχή ολοκλήρωσή τους,
καθώς και στη σημασία της σχολικής κουλτούρας και του
σχολικού κλίματος. Ειδικότερα, διερευνούνται οι σχέσεις
τεσσάρων παραγόντων (εκπαιδευτικός οργανισμός, ηγεσία,
εκπαιδευτικοί και σχολική κουλτούρα), καθώς και η πιθανή
επίδρασή τους στην καινοτομία. Παράλληλα, μελετήθηκαν τα
προβλήματα/ οι δυσκολίες που συνδέονται με την εισαγωγή
και την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σε διαφορετικούς
εκπαιδευτικούς φορείς (δημόσιοι - ιδιωτικοί). Αναζητήθηκαν
πιθανές απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα σε

σχέση με τα δημογραφικά και τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και διευθυντών.
Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη τους μήνες Απρίλιο και
Μάιο 2018, αξιοποιώντας δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
Την ποσοτική (επισκόπηση), με εργαλείο συλλογής των δεδομένων έντυπο αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, με
κλειστές κυρίως ερωτήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα Likert.
Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας, καθώς συλλέξαμε ίσο
αριθμό ερωτηματολογίων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
Με αυτά μελετήθηκαν οι απόψεις 120 εκπαιδευτικών (60
από δημόσιο και 60 από ιδιωτικό φορέα), διαφόρων ειδικοτήτων. Η ποιοτική προσέγγιση περιελάμβανε δομημένες
συνεντεύξεις από 10 διευθυντές σχολικών μονάδων (5 από
δημόσιο και 5 από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα, αντίστοιχα).
Η περιγραφική και η επαγωγική στατιστική ανάλυση των
ποσοτικών δεδομένων έγινε με τη χρήση του λογισμικού
SPSS 24.0. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια X2, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, ενώ έγινε
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μελέτη των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών
(Spearmans’ rho). Όσον αφορά τα ποιοτικά δεδομένα,
ακολούθησε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και
επεξεργασία του ποιοτικού υλικού. Από τα ευρήματα της
έρευνας φαίνεται ότι ο ελλιπής σχεδιασμός είναι η κύρια
αιτία μη ολοκλήρωσης μίας καινοτόμου δράσης στις σχολικές
μονάδες. Επίσης, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του φορέα που υπηρετούν
οι εκπαιδευτικοί και του ωραρίου εργασίας τους με την

υλοποίηση καινοτομιών. Ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός στην προώθηση νέων δράσεων, καθώς επιδιώκει
να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες/προϋποθέσεις,
ακόμα κι όταν αυτές είναι σε έλλειψη (π.χ., υλικοτεχνική
υποδομή, μέσα, οικονομικοί πόροι).
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Καινοτομία, ηγεσία, υποκίνηση εκπαιδευτικών, σχολική κουλτούρα, δημόσιος και ιδιωτικός
εκπαιδευτικός φορέας

Ποιοτικές μέθοδοι και εκπαιδευτικός: Οι ποιοτικές μέθοδοι ως μέσο διερεύνησης και βελτίωσης
του παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη
Πυργιωτάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Παπαβασιλείου-Πυργιωτάκη Χρυσή ,Δρ., Διδάσκουσα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας
Ρίζου Χαρίκλεια, Δρ.,Φιλόλογος
Η επίτευξη και η διατήρηση ορθού παιδαγωγικού κλίματος
στο σχολείο εντός του οποίου θα προάγεται η προσωπικότητα
του παιδιού και θα καλλιεργείται η μάθηση ήταν ανέκαθεν
θέμα δύσκολο. Ωστόσο μέσα στις πολύπλοκες συνθήκες
της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και την ανάμιξη των
πληθυσμών αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο και πολύ πιο
πολύπλοκο. Για το λόγο αυτό η ανάδειξη νέων προβλημάτων στο σχολείο και η αναβίωση παλαιότερων εμφανίζεται
όλο και πιο συχνά σήμερα. Για όλους αυτούς τους λόγους
ο εκπαιδευτικός είναι ανάγκη να καταστεί πρωτίστως ένας
μικρός ερευνητής του σχολικού περιβάλλοντος, διαφορετικά
θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει ένα ισορροπημένο
παιδαγωγικό κλίμα, απαραίτητο για την ψυχική υγεία και
την μαθησιακή καλλιέργεια των μαθητών του. Στα πλαίσια
αυτά η χρήση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας κρίνεται
στοιχειωδώς απαραίτητη. Είναι γνωστό ότι επήλθε πλέον
υπέρβαση του χάσματος ανάμεσα στις ποσοτικές και τις
ποιοτικές μεθόδους έρευνας και η συνεργασία τους κρίνεται απαραίτητη για πληρέστερη και βαθύτερη διερεύνηση προβλημάτων. Μάλιστα η υφή των προβλημάτων
που εμφανίζονται σήμερα καθιστά εντελώς αναγκαία τη

χρήση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας για τη μελέτη των
διαπροσωπικών σχέσεων και του παιδαγωγικού κλίματος
στη σχολική τάξη. Στην παρούσα έρευνα γίνεται κατ’ αρχάς
μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων που διέπουν τους
μαθητές μέσα στη σχολική τάξη με τη γνωστή μέθοδο του
κοινωνιογραφήματος. Προσδιορίζεται η ποιότητα των σχέσεων που εμφανίζονται και ακολουθεί βαθύτερη ανάλυση
με την οποία διερευνώνται τα αίτια των προβληματικών
καταστάσεων που εμφανίζονται στις σχέσεις αυτές. Ως κύρια
μέθοδος χρησιμοποιείται η συνέντευξη και η παρατήρηση.
Με βάση κυρίως τις μεθόδους αυτές ανιχνεύεται η σχολική
κουλτούρα που επικρατεί στο χώρο της σχολικής τάξης
καθώς και η κουλτούρα του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Ανιχνεύονται τάσεις και καταστάσεις, θέσεις και αντιθέσεις
και συγκρίνονται μεταξύ τους. Λαμβάνονται συνεντεύξεις από
γονείς και δασκάλους, συμμαθητές και φίλους ή αντίπαλους
και μέσα από μια κυκλική πορεία παραγωγής δεδομένων,
γίνεται η ανασύνθεση των περιπτώσεων και συνάγονται οι
σχετικές διατυπώσεις και ερμηνείες, προκειμένου να δοθούν
οι ορθές απαντήσεις σε κάθε περίπτωση.
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Αναδυόμενη ενηλικιότητα στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Ράικου Νατάσσα, Ε.ΔΙ.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Φιλιππίδη Ανδρομάχη, Δρ., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σύμφωνα με έρευνες από τον χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας σχετικά με την αναδυόμενη ενηλικιότητα, αυτή
η ηλικιακή περίοδος συνδέεται με αναπτυξιακές προκλήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι
δύσκολες, ενώ παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια, κυρίως
λόγω κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών. Οι διαστάσεις της
αναδυόμενης ενηλικιότητας περιλαμβάνουν α) την εξερεύνηση της ταυτότητας (identityexplorations), β) την αστάθεια
(instability), γ) την εστίαση στον εαυτό (self-focused), δ)
το αίσθημα του ενδιάμεσου (feeling in-between) και ε) τις
δυνατότητες (possibilities). Σκοπός της έρευνας αποτελεί
η αναζήτηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών της αναδυόμενής ενηλικιότητας μελλοντικών εκπαιδευτικών του
ΤΕΕΑΠΗ Πατρών, υπό το πρίσμα της πρακτικής τους άσκησης.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης στην
οποία εξετάζονται οι καταγεγραμμένες απόψεις φοιτητών
Γ και Δ έτους, μετά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης.
Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι
οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά το πρόγραμμα
της πρακτικής άσκησης το οποίο έχει σκοπό την εφαρμογή
διδακτικών προσεγγίσεων που βασίζονται στις θεωρητικές
κατευθύνσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο των μαθημάτων
του Τμήματος στα νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο
Νηπιαγωγείων Πρακτικής Άσκησης. Η έρευνα υλοποιήθηκε
με γραπτό ερωτηματολόγιο, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό
έτος σε ένα πλαίσιο αναστοχασμού των φοιτητών, σχετικά

με τους παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
καθώς και τον δικό τους ρόλο, κατά την εκπαίδευσή τους.
Στην έρευνα συμμετείχαν 116 φοιτητές. Για την επεξεργασία
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση, και
ειδικότερα ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων των
φοιτητών. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων
προκύπτει ότι στις απαντήσεις των φοιτητών, που αφορούσαν τις απόψεις για τη σημαντικότητα αλλά και τις δυσκολίες
που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
άσκησης, διαφαίνονται χαρακτηριστικά της αναδυόμενης
ενηλικιότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η
εστίαση στον εαυτό και το αίσθημα του ενδιάμεσου, αφού
μέσα από τις απαντήσεις των φοιτητών για τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν στην πρακτική τους, φαίνεται ότι δεν
μπορούν να ορίσουν ξεκάθαρα τον ρόλο τους κατά την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συμπερασματικά,
γίνεται φανερό ότι η πρακτική άσκηση, η οποία προσομοιάζει
την επαγγελματική ζωή των μελλοντικών εκπαιδευτικών,
μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης της
αναδυόμενης ενηλικιότητας. Επίσης το πλαίσιο της διαδικασίας του αναστοχασμού φαίνεται να συνιστά ένα σύνθετο
και πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη των χαρακτηριστικών
αυτού του φαινομένου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναδυόμενη Ενηλικιότητα, Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικών, Πρακτική Άσκηση, Αναστοχασμός

Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για την ετερότητα στην σχολική τάξη και
παράγοντες που τις επηρεάζουν
Ρεσβάνη Βασιλική, Υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σπινθουράκη Ιουλία Αθηνά, αφ.Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Έρευνες έχουν εξετάσει πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Pazares,1992. Amodeo& Martin 1982. Byrnes&Kiger, 1989).
Σε μια κοινωνία με πολιτισμική ετερογένεια οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να είναι καταρτισμένοι προκειμένου να ανταπε-

ξέλθουν στις προκλήσεις που θέτει η διαπολιτισμική τάξη
(Secru, 2003. Leeman, 2006. Greenfield, 2006. Columnia,
2010. Russell&Russell, 2014. Μάγκος, 2006. Δανιηλίδου
&Βόμβη, 2014. Ζωγράφου, 2003. Θεοδοσιάδου, 2015. Κανακίδου, 2003. Νικολάου, 2011. Παλαιολόγου & Ευαγγέλου,
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2003. Σπινθουράκη, 2003, 2007. Χατζησαββίδης, 2001). Τις
απόψεις και πεποιθήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για
την ετερότητα μελετούν πολλοί ερευνητές οι οποίοι διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνονται απροετοίμαστοι να
δεχθούν την ετερότητα και ακόμη ειδικότερα την ισότητα των
μαθητών και διερωτώνται τι πρέπει να γνωρίζει ο μέντορας
των εκπαιδευτικών προκειμένου να προετοιμάσει ορθά τους
μελλοντικούς δασκάλους τόσο σε θέματα ετερότητας αλλά
και ισότητας μεταξύ των μαθητών (Achinstein&Athanases,
2005). Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί μελέτες που
προσεγγίζουν το θέμα της ετερότητας από την πλευρά της
οπτικής που βλέπουν την ετερότητα οι εκπαιδευτικοί. Τις
απόψεις των εκπαιδευτικών τις μετρούν είτε μέσα από
ερωτηματολόγια είτε από συνεντεύξεις (Ναστός, 2011. Παπαζώη, 2016. Μάνου, 2013. Ψωφάκα, 2014. Φουκίδου,
2012. Παπαβασιλείου, 2015. Ακοπιάν, 2018). Στην παρούσα
έρευνα θα μελετηθούν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας χρησιμοποιώντας την κλίματα: The PersonalBeliefsAboutDive
rsityScale (Κλίμακα Προσωπικών Πεποιθήσεων περί της

Διαφορετικότητας) των Pohan&Aguilar (2001). Σκοπός της
παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστούν τα δεδομένα
της έρευνας, να διαφανεί ο σημαντικός ρόλος που παίζουν
οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών στην διαχείριση της
ετερότητας στις σχολικές τάξεις και στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν
στόχο να επαληθεύσουν τα ευρήματα των ερευνών που
έχουν γίνει χρησιμοποιώντας την παραπάνω κλίμακα. Αν
ο εκπαιδευτικός έχει μία συγκεκριμένη αντίληψη για τον
αλλοδαπό μαθητή συμπεριφέρεται αναλόγως. Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η γνώση των πεποιθήσεων
προκειμένου οι μέντορες των μελλοντικών εκπαιδευτικών
να μπορούν να παρέμβουν μέσα από την παροχή πληροφοριών και εμπειριών προκειμένου να συμβάλλουν στην
καλύτερη αντιμετώπιση της ετερότητας στις σχολικές τάξεις.
Η παρουσίαση και συζήτηση των δεδομένων πλαισιώνεται
από την σχετική βιβλιογραφία.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ετερότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση,
πεποιθήσεις εκπαιδευτικών

Μελέτη περίπτωσης παιδιού προσχολικής ηλικίας με προβλήματα λόγου:
Προτάσεις αντιμετώπισης
Ρήγα Ασημίνα, Δρ. Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η γλώσσα ως βασικό μέσο επικοινωνίας βοηθά τους ανθρώπους στην απόκτηση εμπειριών, στην αλληλεπίδραση
με άλλους ανθρώπους, συνομηλίκους ή μη, και φυσικά
στην κοινωνικοποίησή τους. Ειδικότερα, σε ό τι αφορά τα
παιδιά η καλή λεκτική επικοινωνία με τους άλλους είναι
απαραίτητη για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική
εξέλιξη τους. Παράλληλα, όμως ο λόγος και η ομιλία επηρεάζεται από τη συναισθηματική οργάνωση του ατόμου,
από το κοινωνικο-οικονομικό και το σχολικό- παιδαγωγικό
πλαίσιο, γεγονός που επηρεάζει αντίστοιχα τη συναισθηματική οργάνωση του παιδιού, τις σχολικές του επιδόσεις, τις
δεξιότητες του και τη συμπεριφορά του. Επομένως, είναι
σημαντικό, ο εκπαιδευτικός να παρατηρεί τους μαθητές του
και να αναζητά την αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
μια ολοκληρωμένη και σαφή καταγραφή που θα μπορεί να
οδηγήσει σε μια άρτια στοχευόμενη παρέμβαση. Στόχος
αυτής της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της μελέτης
περίπτωσης ενός μαθητή προσχολικής ηλικίας που αντι-

μετωπίζει προβλήματα λόγου και συγκεκριμένα δυσκολία
στην άρθρωση. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά των
επιπτώσεων των δυσκολιών αυτών στον συναισθηματικό
τομέα του παιδιού και τέλος προτείνονται συγκεκριμένοι
τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων άρθρωσης, αλλά
και των συναισθηματικών δυσκολιών που απορρέουν από
αυτά. Για την επίτευξη των στόχων αυτών πραγματοποιήθηκε
παρατήρηση και λεπτομερής καταγραφή του προφίλ ενός
μαθητή με προβλήματα άρθρωσης καθώς και βιβλιογραφική
ανασκόπηση σχετικά με τα προβλήματα λόγου και ομιλίας
κυρίως κατά την προσχολική ηλικία. Τα συμπεράσματα που
απορρέουν είναι σημαντικά και καταδεικνύουν την έντονη
αλληλεπίδραση του επιπέδου ανάπτυξης του λόγου του
παιδιού και των συναισθημάτων του.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Προβλήματα λόγου, προσχολική αγωγή,
συναίσθημα, μελέτη περίπτωσης
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Η αξιολόγηση της Παραγωγής Προφορικού Λόγου στις ρομανικές γλώσσες
Ρουσουλιώτη Θωμαΐς , Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,Α.Π.Θ.,
Επιστημονική Συνεργάτις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Χρονοπούλου Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου
Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως θέμα την αξιολόγηση της
Παραγωγής Προφορικού Λόγου (ΠΠΛ) κατά τις εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας
(Γ2). Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση της
ΠΠΛ στις ρομανικές γλώσσες (γαλλική, ιταλική, καταλανική,
ισπανική και πορτογαλική), όπως αυτή διεξάγεται από τους
επίσημους φορείς Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας εκτός
Ελλάδας (Γαλλικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο της Περούτζια,
Καταλανική Διαπανεπιστημιακή Ένωση για την Εκμάθηση
και Πιστοποίηση, Ινστιτούτο Θερβάντες, Ινστιτούτο Καμόες και
Κέντρο Αξιολόγησης της Πορτογαλικής ως Ξένης Γλώσσας
αντίστοιχα) και από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
(για την γαλλική, ισπανική και ιταλική γλώσσα), οι εξετάσεις
του οποίου διοργανώνονται και διεξάγονται στην Ελλάδα.
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση του τρόπου
με τον οποίο αξιολογείται η ΠΠΛ σήμερα, δηλαδή το είδος
των δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.
Στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση του αν και κατά
πόσο υπάρχουν συγκεκριμένες τάσεις για την αξιολόγηση
της ΠΠΛ, οι ομοιότητες και οι διαφορές που εντοπίζονται
αλλά και η καταγραφή πρωτότυπων, ενδεχομένως, τρόπων
προσέγγισης της διαδικασίας. Προκειμένου να επιτευχθούν

τα προαναφερθέντα, αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές
έννοιες σχετικά με την αξιολόγηση της ΠΠΛ, οι εξεταστικές
δοκιμασίες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, οι βαθμολογικές
κλίμακες και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ΠΠΛ. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους στόχους και τις δυσκολίες που
εντοπίζονται κατά τον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση της
εξεταστικής/αξιολογικής διαδικασίας, καθώς και στη σωστή
προετοιμασία και εκπαίδευση των εξεταστών και των αξιολογητών. Ακολουθεί η έρευνα πεδίου η οποία έγκειται στην
λεπτομερή μελέτη, ανάλυση και σύγκριση των πρωτογενών
πηγών πληροφορίας: των οδηγών υποψηφίων/ εξεταστών,
των παλιότερων θεμάτων ή/και των δειγμάτων εξεταστικών
θεμάτων, που βρίσκονται δημοσιευμένα και αναρτημένα στις
ιστοσελίδες των προαναφερθέντων φορέων Πιστοποίησης
Γλωσσομάθειας. Η έρευνα μάς οδηγεί σε συμπεράσματα
σχετικά με μια ανερχόμενη τάση συνδυασμού των δεξιοτήτων
(παραγωγικών και προσληπτικών) για την αξιολόγηση της
ΠΠΛ, αλλά και σε προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξιολόγηση, Παραγωγή Προφορικού
Λόγου, εξεταστικές δοκιμασίες, συνδυασμός δεξιοτήτων,
ρομανικές γλώσσες

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στράτη Παναγιώτα, Δρ., Παιδαγωγικό Τμήμα Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αναγνωστοπούλου Ροδόκλεια, Δρ., Παιδαγωγικό Τμήμα Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
θεωρείται σημαντική πρακτική που προωθεί την πρόσβαση
και την πλήρη συμμετοχή όλων. Η ενταξιακή εκπαίδευση
ως μεταρρύθμιση που ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα
των μαθητών, λαμβάνει υπόψη της, ότι τα γενικά σχολεία
με ενταξιακό προσανατολισμό είναι το πιο αποτελεσματικό
μέσο για την επίτευξη της εκπαίδευσης για όλους. Οι εκ-

παιδευτικοί θα πρέπει κατανοήσουν ότι η διαφορά είναι
φυσιολογική πτυχή της ανθρώπινης ανάπτυξης και πως θα
πρέπει οι ίδιοι να είναι σε θέση να διδάξουν όλα τα παιδιά
μέσα από συνεργατικές μορφές εργασίας, στηριζόμενοι σε
πολυεπίπεδες διεργασίες. Σκοπός της μελέτης μας είναι να
διατυπωθούν οι σημαντικοί παράμετροι που σχετίζονται με τη
συνεκπαίδευση παιδιών με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη
και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις στάσεις, τις
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γνώσεις και τις δεξιότητες των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για την ενταξιακή εκπαίδευση. Στην παρούσα
έρευνα, διερευνήθηκαν οι απόψεις 303 Δασκάλων της Περιφέρειας Ηπείρου για θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στους εκπαιδευτικούς
που συμμετείχαν στην έρευνα ζητήθηκε να ιεραρχήσουν
τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεκπαίδευση, να
εντοπίσουν στοιχεία που είναι απαραίτητα σε ένα τροποποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα με σκοπό τη συμπερίληψη
και να αξιολογήσουν τις απόψεις που δείχνουν τη στάση
των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι χρειάζονται στήριξη για να

ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μαθητών στο γενικό
σχολείο. Συνδέουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία του
εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων. Η επαγγελματική επάρκεια δεν προκύπτει μόνο από τις παιδαγωγικές
πρακτικές και από το επίπεδο των γνώσεων, ούτε αποτελεί
το άθροισμα των επιμέρους γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά
είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διαδικασίας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Συμπεριληπτική εκπαίδευση, επιμόρφωση, Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικό
σχολείο

Εκπαιδευτική διακυβέρνηση και επαγγελματικές ταυτότητες εκπαιδευτικών:
Μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγχρονα προγράμματα
αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Ελλάδας και Κύπρου
Σαρακινιώτη Αντιγόνη, Δρ.,Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Φιλίππου Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η ανακοίνωση πηγάζει από ευρύτερη έρευνα με αντικείμενο
την ανάλυση προγραμμάτων Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (ΑΕΕ) της α/βάθμιας εκπαίδευσης Ελλάδας και
Κύπρου που έχει σκοπό τη συστηματική περιγραφή και συγκριτική ανάλυση των αλλαγών και των αποκρυσταλλώσεων
στα πρότυπα της γνώσης και στα νοήματα που προβάλλουν τα
σύγχρονα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) στις επαγγελματικές
ταυτότητες των μελλοντικών εκπαιδευτικών/ επαγγελματιών
της εκπαίδευσης στις δυο χώρες. Αφετηρία της έρευνας
αποτελεί η γενικευμένη εφαρμογή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (ΜΑ) στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης και
ειδικότερα στα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών σήμερα, όπως έχει προωθηθεί από το πλέγμα
ευρωπαϊκών (Διαδικασία της Μπολόνια, ENQA) και εθνικών
φορέων πολιτικής (Ελλάδα/Α.ΔΙ.Π., Κύπρος/ΔΙΠΑΕ) για την
διασφάλιση ποιότητας και την πιστοποίηση στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Αντλώντας θεωρητικά
εργαλεία από τον Β. Bernstein και από την πρόσφατη αξιοποίησή του για την μελέτη του πεδίου του συμβολικού έλεγχου
και των ταυτοτήτων «στον κόσμο» (Robertson&Sorensen,
2017), καθίσταται δυνατό να διεισδύσουμε αναλυτικά στις
μετατοπίσεις των αρχών διακυβέρνησης της γνωστικής
βάσης των εκπαιδευτικών και των επαγγελματικών τους
χαρακτηριστικών στα παγκοσμιοποιημένα περιβάλλοντα

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσέγγιση
αυτή μας επιτρέπει να αναστοχαστούμε θεωρητικά και
μεθοδολογικά για το είδος και τις συνέπειες των μετατοπίσεων των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών από την
επιστημονική-ακαδημαϊκή γνώση στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες. Υποστηρίζουμε ότι μια τέτοια
προσέγγιση διευρύνει τις αναλυτικές δυνατότητες μελέτης
της διαφαινόμενης ανάδυσης υβριδικών παιδαγωγικών
ταυτοτήτων, οι οποίες αναπόφευκτα προκύπτουν μέσα από
τις εντάσεις που παράγει η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της
εκπαίδευση, ενώ τονίζει τη σημασία της διερεύνησης των
τρόπων με τους οποίους αυτές οι ταυτότητες επιτελούνται
στους τοπικούς χώρους και διαφορετικά πεδία γνώσης.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα προέρχονται από την ανάλυση των περιγραφών των υποχρεωτικών μαθημάτων έξι
ΠΣ από δύο πανεπιστήμια στην Ελλάδα και του δημόσιου
Πανεπιστημίου της Κύπρου, όπως αυτές αποτυπώνονται
στους Οδηγούς Σπουδών. Ευρήματα προηγούμενής μας
έρευνας σε Ελλάδα και Κύπρο (Sarakinioti&Tsatsaroni,
2015, Philippouetal., 2015), υποδεικνύουν ότι τα εν λόγω
ΠΣ, παρόλη την καθιέρωση των ΜΑ ως εργαλείο πολιτικής
και παιδαγωγικό μηχανισμό, -μια εξέλιξη η οποία σύμφωνα
με την πιο κριτική βιβλιογραφία προωθεί ταυτότητες εκπαιδευτικών που στηρίζονται σε δεξιότητες, σε πιο αδύνατες
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επιστημονικές-πειθαρχικές λογικότητες (διαθεματικότητα)
και σε στενότερες κατασκευές του επαγγέλματος-, αυτά
συνεχίζουν να αντλούν πόρους γνώσης από θεμελιώδεις
ακαδημαϊκές βάσεις και ισχυρές επαγγελματικές λογικότητες.
Τα στοιχεία αυτά μας ωθούν να θέσουμε ερωτήματα σχετικά
με το περιεχόμενο των ΜΑ, τα οποία αναμένεται να είναι

έντονα υβριδικά αναφορικά με τις γνώσεις, τις ικανότητες
και τις δεξιότητες που περιγράφουν σε κάθε περίπτωση.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγράμματα σπουδών, ανώτατη εκπαίδευση, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μαθησιακά αποτελέσματα, ευρωπαϊκές πολιτικές, ταυτότητες εκπαιδευτικών

Πόσο καταρτισμένοι είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την Ειδική Αγωγή
και εκπαίδευση στην Ελλάδα; Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης
Σάφη Μαρία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νούσιας Περικλής, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών τους, οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν,
μεταξύ των άλλων, να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στη
διδασκαλία και στη διαχείριση της σχολικής τάξης. Στις σχολικές τάξεις, σήμερα, συναντάται ένας αυξημένος αριθμός
μαθητών, οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή κάποια μορφή αναπηρίας. Ενώ μέχρι τα μέσα
του 20ου αιώνα τα εκπαιδευτικά μοντέλα προωθούσαν το
διαχωρισμό της φοίτησης των μαθητών σε “γενικά” σχολεία
και “ειδικά” σχολεία, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί
η αναγκαιότητα της δόμησης του Σχολείου για Όλους. Ενός
σχολείου, δηλαδή, όπου θα προάγεται η από κοινού σχολική
ζωή και μάθηση μαθητών με και χωρίς αναπηρία. Μέσα σε
αυτό το περιβάλλον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός απαιτείται
να διαθέτει την επιστημονική εγκυρότητα προκειμένου να
διαχειρίζεται ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας που
σχετίζονται με την αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Κατά πόσο, όμως, καταρτίστηκε ως υποψήφιος
εκπαιδευτικός επαρκώς, ώστε να είναι σε θέση πλέον ως
εκπαιδευτικός της τάξης να ανταποκρίνεται στις αυξημένες

εκπαιδευτικές ανάγκες και των μαθητών με αναπηρία ή
με μαθησιακές δυσκολίες; Με βάση τα προαναφερόμενα
πραγματοποιήθηκε έρευνα, η οποία διερεύνησε εάν ως
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είχαν προετοιμασθεί κατάλληλα.
Ειδικότερα, επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί το ποσοστό αλλά
και το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την ειδική εκπαίδευση που παρέχονταν στους εν
δυνάμει εκπαιδευτικούς. Ως εργαλείο έρευνας αξιοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου των Οδηγών Σπουδών των
πανεπιστημιακών Τμημάτων που καταρτίζουν υποψήφιους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Στον Οδηγό Σπουδών
περιγράφονται τα γνωστικά αντικείμενα (μορφή, σκοπός,
μαθησιακά αποτελέσματα, περιεχόμενο) που διδάσκονται
οι φοιτητές. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα
άμεσης και ποιοτικής επιμόρφωσης των ήδη υπηρετούντων
εκπαιδευτικών αναφορικά με την αναπηρία και τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, κατάρτιση, προπτυχιακές σπουδές, Ειδική αγωγή και
εκπαίδευση, αναπηρία, Οδηγοί Σπουδών
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Η εφαρμοσμένη Εσωτερική Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
στη σχολική μονάδα ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός:
Διερεύνηση των απόψεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Σιαβίκη Αθανασία, M.Εd., Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων γίνεται αντιληπτή ως
ένα μέσο ανατροφοδότησης, βελτίωσης, αναβάθμισης και
διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού έργου του εκάστοτε σχολείου. Ειδικότερα, στο
πλαίσιο της παρούσας εισήγησης επιχειρείται η παρουσίαση
των απόψεων των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων στο Ν.
Αιτωλοακαρνανίας αναφορικά με τη διαδικασία Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Αυτοαξιολόγηση)
στη Σχολική Μονάδα, μετά την ολοκλήρωση της επίσημης
εφαρμογής του προγράμματος αυτοαξιολόγησης κατά το
σχολικό έτος 2013-2014. Η εργασία αποτελείται από δύο
μέρη: το θεωρητικό και το εμπειρικό μέρος. Στο θεωρητικό
μέρος, αρχικά, γίνεται αναφορά στo υπόβαθρο και περιεχόμενο των εννοιών της αξιολόγησης και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται το σύγχρονο
σχολείο, ως έννοια και κοινωνικό σύστημα, η έννοια της

συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης της
σχολικής μονάδας, η λογική, οι στόχοι, τα πλεονεκτήματα
και οι βασικές αρχές που την διέπουν. Το εμπειρικό μέρος
περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, τα ερευνητικά
ευρήματα, τα βασικότερα εξαγόμενα συμπεράσματα και
σχετικές προτάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
σχετικών παρεμβάσεων. Όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα της έρευνας, η πλειονότητα των Διευθυντών του
δείγματος τάσσεται υπέρ μιας ενδεχόμενης καθιέρωσης της
διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, τονίζοντας ότι συνιστά έναν
πολύτιμο ανατροφοδοτικό και υποστηρικτικό μηχανισμό
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Τέλος, οι σχολικές
μονάδες του δείγματος λειτουργούν ικανοποιητικά στη βάση
των τομέων και των δεικτών που εξετάστηκαν.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Αυτοαξιολόγηση, Εκπαιδευτικό έργο,
Παιδαγωγικός μηχανισμός, Ανατροφοδότηση, Αναστοχασμός

Η αναγκαιότητα κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών
σε ζητήματα Διγλωσσίας και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στο πλαίσιο ένταξης των προσφύγων μαθητών στο ελληνικό σχολείο
Νικολάου Γιώργος, Καθηγητής, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Σιαβίκη Χριστίνα, M.Ed.,Εκπαιδευτικός Π70
Η διαμάχη που ξέσπασε στη Συρία την άνοιξη του 2011
προκάλεσε ανθρωπιστική κρίση και οδήγησε σε ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα των Σύρων (Ostrand, 2015; Wall,
Campbell, &Janbek, 2015; Najimdeen, 2016; UNICEF, 2017a).
Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα δημιουργεί μία νέα
κοινωνική δομή, περισσότερο πολυπολιτισμική και θέτει
προκλήσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο
δε φαίνεται να είναι ακόμα σε θέση να εντάξει πλήρως τους
πρόσφυγες μαθητές στο ελληνικό σχολείο (Ryan, 2017). Πιο
συγκεκριμένα, από τους Σύρους πρόσφυγες μαθητές που
έφτασαν στην Ελλάδα, μόνο το 29% έχει ενταχθεί σε επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ το 35% παρακολουθεί
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα κέντρα φιλοξενίας, κυρίως

από εθελοντές. Το υπόλοιπο 36% των παιδιών αυτών δε
λαμβάνει καμίας μορφής εκπαίδευση στην Ελλάδα (UNHCR,
UNICEF & IOM, 2017). Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν δείξει
ότι ούτε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να διαχειριστούν τους μαθητές που προέρχονται
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς φαίνεται συχνά να έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για αυτούς
τους μαθητές (Μπασέτας, 2010; Νιάρη& Μανούσου, 2013)
και κάποιες παρανοήσεις σχετικά με ζητήματα διγλωσσίας
(Stamou, &Dinas, 2009). Η παρούσα έρευνα μεταξύ άλλων
μελετάει τις στάσεις των Σύρων προσφύγων γονέων για την
ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο. Το δείγμα
της έρευνας αποτέλεσαν 20 Σύροι και Κούρδοι πρόσφυγες
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γονείς, που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας της Μυρσίνης,
του Νομού Ηλείας. Τα ευρήματα της έρευνας φανερώνουν,
ότι η πλειοψηφία των γονέων προσφύγων έχουν θετική
στάση απέναντι στην ένταξη των παιδιών τους στο ελληνικό σχολείο. Έτσι, μέσα από τα δεδομένα φαίνεται ότι είναι
απαραίτητο το ελληνικό σχολείο να προσανατολιστεί σε μία
παιδαγωγική δικαιοσύνης και ισότητας, που στηρίζεται στις
αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αναγνωρίζει τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και σέβεται την ετερότητα με

στόχο να εντάξει τους πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές
στους κόλπους του. Για να επιτύχει τα παραπάνω οφείλει
να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς μέσα από τη συνεχή
κατάρτιση και εκπαίδευσή τους σε θέματα Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης και ετερότητας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Σύροι πρόσφυγες, στάσεις, ένταξη στο
ελληνικό σχολείο, εκπαιδευτικοί, διαπολιτισμική εκπαίδευση

Η δημιουργικότητα ως έννοια και πλαίσιο ανάπτυξης στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική
των ελληνικών Παιδαγωγικών Σχολών
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σούνογλου Μαρίνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η δημιουργικότητα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες
δεξιότητες και θα πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τα
ερευνητικά αποτελέσματα και από τα πορίσματα και τις
εκθέσεις από τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς επιτροπές. Το
σχολικό περιβάλλον, μέσω της εκπαιδευτικήςδιαδικασίαςπρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τις ασυνήθιστεςιδέες που παρέχουνελευθερίασκέψης και επιλογών, ώστε να
συμβάλουν στη δημιουργική επίδοση και στον δημιουργικό
τρόποσκέψηςόλων των μαθητών (Michalopoulou, 2011,
2014a, 2014b). Η ενίσχυση και προώθηση της δημιουργικότητας θα πρέπει να αποτελέσει τη βασική κατεύθυνσηοργάνωσηςκάθεεκπαιδευτικού προγράμματος (Guilford,1950).
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
δεν έχουν σαφή εικόνα σε σχέση με την δημιουργικότητα
(Kampylis, 2010), λόγω της αρχικής τους εκπαίδευσης αλλά
και του περιεχομένου και της μεθοδολογίας της επιμόρφωσης τους (Αναστασιάδης, 2014). Επομένως, η εκπαίδευση
αποτελεί το ισχυρότερο, ίσως, μέσο για να ανταποκριθεί στα
αιτήματα και τις ανάγκες της εποχής, με τις νέες προκλήσεις
να επιβάλλουν την επικαιροποίηση του ρόλου που καλού-

νται να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί (Jeffrey&Craft,
2001, Craft, 2002). Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να
διερευνήσει από τους Οδηγούς Σπουδών των Ελληνικών
Παιδαγωγικών Σχολών τα μαθήματα που σχετίζονται με
την πρακτική Άσκηση των φοιτητών και την Εφαρμοσμένη
Παιδαγωγική με όρο την έννοια της δημιουργικότητας και
το δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης στις/ους φοιτήτριες/τές. Η
σύγκριση έγινε με βάση τις αναφορές στην έννοια της δημιουργικότητας στα προσφερόμενα μαθήματα. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου
με κώδικα τον όρο της δημιουργικότητας. Τα αποτελέσματα
της έρευνας δείχνουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια στα
ελληνικά Τμήματα των Παιδαγωγικών Σχολών να εντάξουν
την δημιουργικότητα ως δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης και
αυτό γίνεται εμφανές από τα διαφορετικά προγράμματα που
εφαρμόζονται στο εκάστοτε Τμήμα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημιουργικότητα, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών σχολών
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Η δημιουργικότητα ως δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων
κατά την εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών
Σούνογλου Μαρίνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γιόφτσαλη Κατερίνα, Ε.ΔΙ.Π., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Η δημιουργικότητα ως δεξιότητα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες που πρέπει να καλλιεργείται και να ενδυναμώνεται
σε όλες τις εκφάνσεις κατά την φοίτηση στο σχολείο και στο
Πανεπιστήμιο, αλλά και στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Η
σημαντικότητα της δημιουργικότητας διαπιστώνεται και από
το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ν.1566/85
ΦΕΚ 167 Α, παράγραφος 1, άρθρο 1) όπου αναφέρεται ότι
η εκπαίδευση οφείλει « …να συμβάλλει στην ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε να έχουν
τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Σύμφωνα με την
πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αριθ.
1350/2008/ΕΚ), η εκπαίδευση και όλα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να φροντίζουν επαρκώς για
την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που στηρίζουν την
δημιουργικότητα και την καινοτομία, με στόχο την εξεύρεση
καινοτόμων και πρωτότυπων λύσεων για την προσωπική,
επαγγελματική και κοινωνική ζωή, καθώς και για την τόνωση της αισθητικής ευαισθησίας, της συναισθηματικής
ανάπτυξης, της δημιουργικής σκέψης και της διαίσθησης
σε όλα τα παιδιά από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους,
συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής φροντίδας.
Στην έρευνα τους οι Ewing&Gibson (2015) ενίσχυσαν την
δημιουργικότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών με στρατηγικές και κατέληξαν ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθήθηκαν
οι ίδιοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αλλά εξέλιξαν και την
ικανότητα τους για την εφαρμογή δημιουργικών τρόπων στη
διδασκαλία τους σε μαθητές. Οι Chapman, Pia, Craigue,
Leiva-Sandino, Godin&Hilton (2016) ερεύνησαν τον τρόπο

σκέψης του σχεδιασμού με υποψήφιους καθηγητές που
τόνωσε τη δημιουργικότητά τους και οδήγησε σε μια νέα
σκέψη που περιελάμβανε την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
στρατηγικών και προϊόντων για την υποστήριξη της δημιουργικότητας στη μάθηση των μαθηματικών και των επιστημών.
Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται δυο πτυχές: Η πρώτα
αφορά στο κατά ποσό η συλλογική ανατροφοδότηση και
ο επανασχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της
εφαρμογής στην τάξη ωφέλησε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικων και η δεύτερη
στη διαδικασία «σχεδιασμού σκέψης» των μελλοντικών
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ανάπτυξης διαθεματικών σχεδίων εργασίας και σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης κατά τη
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Το δείγμα αποτελείται
από 70 φοιτήτριες/ές 3ου έτους και 25 φοιτήτριες 4ου έτους
στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική ανάλυση λόγου στα υποβληθέντα
πρακτικά των δραστηριοτήτων και των αξιολογήσεων των
φοιτητριών με κώδικα την έννοια της δημιουργικότητας. Στα
συμπεράσματα αναλύονται οι ανάγκες, οι περιορισμοί και οι
προοπτικές που αποτυπώθηκαν από την μελέτη, προτείνοντας παράλληλα μια ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας
της δημιουργικότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικων στο
προγραμμα της πρακτικής τους άσκησης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημιουργικότητα, εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών, πρακτική άσκηση
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Απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών για την οργάνωση
της Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Τσάρπα Ιωάννα, Μεταδιδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του νησιού της Ρόδου και των
φοιτητών/τριών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου
αναφορικά με την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.)
στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών.Με την ολοκλήρωση της
Π.Α. του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση με τους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές
των σχολικών μονάδων του νησιού της Ρόδου. Κατά τη συνάντηση δόθηκαν ανοικτές ερωτήσεις για την Π.Α. Οι απαντήσεις
επεξεργάστηκαν και δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο.
Ύστερα από πιλοτική έρευνα και τις απαραίτητες τροποποιήσεις που προέκυψαν συντάχθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο
το οποίο διανεμήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους
2016-2017 στους φοιτητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην Π.Α. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων
παρουσιάζονται ποια μοντέλα οργάνωσης θεωρούν ότι είναι
καταλληλότερα για την οργάνωση της Π.Α., ποιες μορφές
οργάνωσης της Π.Α. προτείνουν ως πιο αποδοτικές, ποιους
εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της Π.Α. προτείνουν

ως πιο αποδοτικές, πόσο χρόνο πρέπει να διαρκεί η Π.Α.,
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές. Επιπλέον, αναπτύσσονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των
φοιτητών ως προς τους τρόπους που μπορούν οι φοιτητές/
τριες να συμβάλλουν στην Π.Α. Ενώ τέλος διατυπώνονται
τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην Π.Α.
σε σχέση με τους φοιτητές και σε σχέση με το πλαίσιο της
Π.Α., σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές.
Μέσα από την παρούσα έρευνα παρέχεται ανατροφοδότηση
ως προς τις διάφορες διαστάσεις της οργάνωσης της Π.Α.
συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και στην αναδιαμόρφωση,
όπου χρειάζεται, του προγράμματος Π.Α. στο Π.Τ.Δ.Ε. του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θεωρούμε ότι τα παρόντα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν και να συμβάλλουν στην
αναβάθμιση της Π.Α. στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρακτική Άσκηση, οργάνωση Πρακτικής
Άσκησης, εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της τέχνης
στην Α/βάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Σπυροπούλου Μαρία, Υποψήφια διδάκτορας,Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών
Στην παρούσα εισήγηση, αντικείμενο είναι το ζήτημα της
αναγκαιότητας της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τέχνη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο σημερινό σχολικό περιβάλλον που,
από τη μια, κυρίαρχο χαρακτηριστικό του είναι το στοιχείο
της πολυπολιτισμικότητας και, από την άλλη, πρωταρχικός
σκοπός του είναι η διαμόρφωση προσωπικοτήτων και χαρακτήρων μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού και υλισμού, οι
οποίες, σε συνδυασμό με το γεγονός της οικονομικής κρίσης
και κατ’ επέκταση της μικρότερης οικονομικής επένδυσης
στον τομέα της εκπαίδευσης, φέρνουν κοντά τον κίνδυνο
της πολιτισμικής ένδειας. Οι όροι επιμόρφωση και μετεκ-

παίδευση, αν και είναι εύκολο φαινομενικά να αναλυθούν
και να προσδιοριστούν, στην πραγματικότητα είναι πολύπλοκο να ερμηνευτεί το περιεχόμενό τους. Αυτό οφείλεται
κυρίως στο ότι υπάρχει συνεχής μεταβολή των κοινωνικών
δεδομένων, τα οποία, με τη σειρά τους, δημιουργούν κάθε
φορά διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Σε κάθε περίπτωση, όμως, προϋποθέτουν την
ύπαρξη εκπαίδευσης και λειτουργούν συμπληρωματικά
(Ξωχέλλης, 1991). Έτσι, στη σημερινή κοινωνία της γνώσης,
που απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς όχι απλή μετάδοση
γνώσεων, αλλά δημιουργική παραγωγή τους, η επιμόρφωση
στοχεύει στην αναδιαμόρφωση και τον επαναπροσδιορισμό
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του τρόπου μάθησης και διδασκαλίας (Βιτσιλάκη, 2002). Στον
τομέα της τέχνης, στον οποίο, ενώ έχει τονιστεί ιδιαίτερα η
σημασία του στην εκπαίδευση και έχουν συνεργαστεί για
την εισαγωγή της στα σχολικά προγράμματα ισχυροί φορείς
(UNESCO, 2006. The Council of the European Union, 2010.
European Parliament, 2009), οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται
σήμερα σε τέτοιες θέσεις παρουσιάζουν σοβαρά γνωσιακά
ελλείμματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παράξουν
τη ζητούμενη εκφραστικότητα, δημιουργικότητα, κριτική
σκέψη και τις ανάλογες καλλιτεχνικές δεξιότητες στους εκπαιδευόμενούς τους (McKean, 2000). Σκοπός της παρούσας
έρευνας, επομένως, είναι ο εντοπισμός όλων εκείνων των
στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για έναν εκπαιδευτικό
που διδάσκει τέχνη και μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο
κάποιου ή κάποιων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για
την εξέταση των στοιχείων, η έρευνα θα βασιστεί τόσο στη
βιβλιογραφική επισκόπηση και τη σύγκριση των διεθνών

με τα εγχώρια δεδομένα, όσο και σε εμπειρικά δεδομένα τα
οποία συγκεντρώθηκαν από τη διδασκαλία του μαθήματος
της Θεατρικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
την εμψύχωση σε ομάδες εκπαιδευτικών στις οποίες η γράφουσα συμμετείχε ως επιμορφώτρια. Με αυτόν τον τρόπο,
θα διευκολυνθεί η εύρεση των κενών και των ανεπαρκειών
που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν τέχνη. Τα συμπεράσματα αναμένεται να δείξουν
δυσαναλογία στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται και
επιμορφώνονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν
τέχνη σε σχέση με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς στο
εξωτερικό, καθώς επίσης και η προβληματική βάση πάνω
στην οποία στηρίζεται η εν λόγω προοπτική.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εκπαίδευση στην τέχνη, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από τους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας
και ο ρόλος της στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
Παπαδοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια,Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σταυρίδης Παύλος, Υποψήφιος διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ο χαρακτήρας του σύγχρονου σχολείου και η σχέση του με
την συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, καθιστά όλο και πιο
αυτονόητη την αναγκαιότητα σύνδεσης της ακαδημαϊκής
γνώσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με την άμεση εμπειρία που αποκτούν μέσα στο φυσικό πλαίσιο της συστηματικής
αγωγής και διδασκαλίας. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται
κυρίως χάρη στην Πρακτική Άσκηση, που αποτελεί διεθνώς
αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του Προγράμματος
της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών που συναντούμε σε
κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα. Μέσω αυτής, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αποκτούν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών με την
επαφή τους με το σχολείο, τόσο με την παρατήρηση όσο και
με τη διεξαγωγή διδασκαλιών, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην
πρακτική αλλά και στη θεωρητική πλευρά των σπουδών
τους. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.
ΜΕ.Π.Α.) αναλαμβάνει, μέσα από τρεις ξεχωριστές φάσεις, την
πρακτική κατάρτιση (παιδαγωγική και διδακτική) και προετοιμασία των φοιτητών και τους βοηθά να μετασχηματίσουν

τις διδακτικές και θεωρητικές τους γνώσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες και παιδαγωγικές πρακτικές οργάνωσης,
εκτέλεσης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στις σχολικές αίθουσες. Αρχικά, στην Α΄ Φάση, επιχειρείται
η εισαγωγή του φοιτητή στη θεωρία και πράξη του σχολείου
και της διδασκαλίας, με σχετικά θεωρητικά μαθήματα στη
Σχολή και συστηματική παρατήρηση στο σχολείο. Κατόπιν,
στη Β΄ Φάση τους παρέχεται η θεωρητική κατάρτιση για
τη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου και
επιδιώκεται η ανάπτυξη εκ μέρους τους ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας των
μαθημάτων αυτών, ενώ τέλος στη Γ΄ Φάση, οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί αποκτούν άμεση εμπειρία της καθημερινής
εργασίας και ζωής στο σχολείο, αναπτύσσουν την ικανότητα
αυτοαξιολόγησης του έργου τους καθώς και συνειδητοποιούν την παιδαγωγική τους ευθύνη απέναντι στον μαθητή.
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης, είναι η αποτύπωση
των απόψεων των φοιτητών για τον βαθμό επίτευξης των
κύριων στόχων της Πρακτικής Άσκησης και του πόσο σημαντικό κομμάτι αυτή αποτελεί για την επιτυχή ολοκλήρωση
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του προγράμματος της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών
καθώς και την καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου τους,
το οποίο είναι συνυφασμένο με τους σύγχρονους σκοπούς
της παιδείας αλλά και τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις,
οι οποίες φαίνεται να επικεντρώνονται κυρίως στην προε-

τοιμασία των σημερινών μαθητών να ζήσουν αλλά και να
επιχειρήσουν να βελτιώσουν την κοινωνία του μέλλοντος.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρακτική Άσκηση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Η σχέση της μουσικής καλλιέργειας και των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων
σε μαθητές του δημοτικού
Σωτηροπούλου Ελένη, Μουσικός, Απόφοιτη Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Τσεσμελή Ν. Στυλιανή, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Η γλώσσα και η μουσική είναι δύο γνωστικά πεδία που
παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά: αποτελούν
καθολικά ανθρώπινα φαινόμενα, παρουσιάζουν μορφολογικές και δομικές ομοιότητες, διαθέτουν σύνταξη, τονικό
περίγραμμα και ρυθμό. Τα κοινά σημεία τους δεν περιορίζονται στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Έρευνες από το
χώρο των νευροεπιστημών καταδεικνύουν ότι η επεξεργασία της γλώσσας και της μουσικής παρουσιάζει γνωστική
αλληλοεπικάλυψη στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ενώ ένας
αυξανόμενος αριθμός εμπειρικών δεδομένων κάνει λόγο για
συσχέτιση των δεξιοτήτων μουσικής αντίληψης των ατόμων
με το επίπεδο των φωνολογικών και αναγνωστικών τους
δεξιοτήτων. Όλα τα παραπάνω παρέχουν το απαραίτητο
θεωρητικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των επιδράσεων
της μουσικής καλλιέργειας σε συγκεκριμένες γλωσσικές
δεξιότητες των ατόμων. Αν και οι λόγοι που δικαιολογούν
την συγκεκριμένη επίδραση δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμη πλήρως, μελέτες από διάφορα γλωσσικά συστήματα
καταδεικνύουν ότι η μουσική εκπαίδευση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων της φωνολογικής
ενημερότητας και της ανάγνωσης τόσο όσον αφορά μαθητές
τυπικής ανάπτυξης όσο και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρέχει επιπλέον
εμπειρικά δεδομένα για τις επιδράσεις της μουσικής εκπαίδευσης στις δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας και
ανάγνωσης μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας, αυτή τη
φορά για την ελληνική γλώσσα, καθώς έρευνες τέτοιου

είδους στη χώρα μας σπανίζουν. Στην έρευνα συμμετείχαν
53 μαθητές της Α΄ και της Β΄ Δημοτικού, από τους οποίους
οι 24 παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικής σε ωδείο της
Πάτρας (εκμάθηση μουσικού οργάνου και ομαδικά μαθήματα
βασισμένα στις μεθόδους Kodály ή Orff) και οι υπόλοιποι
29 δεν δέχονταν παρόμοια εκπαίδευση, ενώ η μόνη επαφή
τους με τη μουσική ήταν στο αντίστοιχο σχολικό μάθημα.
Το σύνολο των μαθητών υποβλήθηκαν σε σταθμισμένα
κριτήρια φωνολογικής ενημερότητας καθώς και ανάγνωσης
λέξεων και ψευδολέξεων. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν
ότι το σύνολο των συμμετεχόντων που παρακολουθούσαν
μαθήματα μουσικής είχαν σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις
στα κριτήρια κατάτμησης ψευδολέξεων σε φωνήματα και
απαλοιφής φωνημάτων, που αξιολογούν το μεταγλωσσικό
επίπεδο της φωνολογικής ενημερότητας, καθώς και στα
κριτήρια ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων, σε σχέση
με τους μαθητές που δεν λάμβαναν μουσική εκπαίδευση.
Η συγκεκριμένη διαπίστωση παρέχει επιπλέον εμπειρικά
δεδομένα σχετικά με τη θετική επίδραση της μουσικής
καλλιέργειας στις φωνολογικές και τις αναγνωστικές δεξιότητες μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας, ενώ ανοίγει το
πεδίο για επιπλέον μελέτη του αντικειμένου στη χώρα μας,
με στόχο της αξιοποίηση της μουσικής για την ενίσχυση των
γλωσσικών δεξιοτήτων στο δημοτικό σχολείο.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Μουσική εκπαίδευση, φωνολογική
ενημερότητα, ανάγνωση
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Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το ψηφιακά προσανατολισμένο σχολείο:
Τα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Τζιφόπουλος Μενέλαος, Διδάσκων, Τμήμα Ιστορίας- Εθνολογίας, Δ.Π.Θ
Οι επίσημες ευρωπαϊκές και διεθνείς διακηρύξεις τονίζουν
τον σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος αποτελεί
την καρδία και τον βασικό καταλύτη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Γίνεται, πλέον, αντιληπτό ότι τα ακαδημαϊκά
Τμήματα τα οποία προετοιμάζουν τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς για το διδασκαλικό επάγγελμα επικεντρώνονται
στη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στο
σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Βάσει της παραδοχής αυτής, διαπιστώνεται ότι τα Τμήματα που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς
λαμβάνουν υπόψη το ζήτημα της κατακλυσμιαίας διάχυσης
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) σε όλες τις δραστηριότητες και εργασίες του σύγχρονου
ανθρώπου και συνακόλουθα του σύγχρονου εκπαιδευτικού
τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υπάρχει, συνεπώς, η προσδοκία ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα
εστιάζουν στον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού και
εφοδιάζουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους όχι μόνο με
γνώσεις περιεχόμενου, αλλά και με γνώσεις και δεξιότητες
που σχετίζονται με τον ψηφιακό γραμματισμό των φοιτητών
και φοιτητριών και με την ενίσχυση του επαγγελματικού τους
ρόλου αναφορικά με τις ΤΠΕ. Εγείρονται λοιπόν ζητήματα που
συζητιούνται στη σχετική βιβλιογραφία και ερωτήματα, όπως:
«Με ποιον τρόπο τα Παιδαγωγικά Τμήματα προετοιμάζουν
επαρκώς τον μελλοντικό εκπαιδευτικό για να διδάξει σε ένα
ψηφιακά προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον;», «ποια,
πόσα και τι είδους μαθήματα προσφέρονται στους φοιτητές
και στις φοιτήτριες αυτών των Τμημάτων για την καλύτερη

προετοιμασία τους αναφορικά με τις ΤΠΕ;», «Πλησιάζουν
τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται σε σχέση με τον Η/Υ
και τις ΤΠΕ, στη λογική του τεχνολογικού ντετερμινισμού
ή διδάσκονται σε ένα πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης;».
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστούν
ομαδοποιημένα και να σχολιαστούν-συζητηθούν, κριτικά,
τα προσφερόμενα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, των
Προγραμμάτων Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων
Δημοτικής Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας, τα οποία
σχετίζονται με τον Η/Υ και τις ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, μέσα από
τους Οδηγούς Σπουδών (2017-2018) αυτών των Τμημάτων
θα διαφανεί εάν προσφέρονται μαθήματα που σχετίζονται
με τις ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας εργαλειακής-μηχανιστικής λογικής και/ή μαθήματα στα οποία αξιοποιείται η εκπαιδευτική
τεχνολογία σε ολιστικά πλαίσια, με παιδαγωγική στόχευση.
Ενδεικτικά, από τις αναλύσεις των Οδηγών Σπουδών, διαπιστώνεται ότι προσφέρονται μαθήματα τα οποία εστιάζουν,
αποκλειστικά, στην εργαλειακή προσέγγιση του Η/Υ, μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης για τον Η/Υ και τον ψηφιακό
γραμματισμό, μαθήματα, τα οποία εξετάζουν τις ΤΠΕ σε ένα
ολιστικό πλαίσιο, με παιδαγωγική προσέγγιση και σύνδεση
με το πεδίο της σύγχρονης Διδακτικής, καθώς επίσης και
μαθήματα που λειτουργούν συνδυαστικά.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Προγράμματα Σπουδών, Τ.Π.Ε., τεχνολογικός ντετερμινισμός,
ολιστική προσέγγιση

«Το κουδούνι χτύπησε και οι παλμοί μου αυξήθηκαν ξαφνικά...»:
Εμπειρίες και αναστοχασμοί φοιτητών και φοιτητριών από την Πρακτική τους Άσκηση
Τζιφόπουλος Μενέλαος, Διδάσκων, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Δ.Π.Θ
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών συζευγνύουν την επαγγελματική ανάπτυξη
και μάθηση με την ισχυροποίηση του ρόλου του σύγχρονου
εκπαιδευτικού μέσα από την παρακολούθηση προγραμμάτων
Πρακτικής Άσκησης. Διαπιστώνεται ότι οι σύγχρονες έρευνες,

που αφορούν σε ζητήματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,
εστιάζουν στα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα
Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο των βασικών τους σπουδών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
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αντιλαμβάνονται καλύτερα τον πολλαπλό και πολυεπίπεδο
ρόλο του εκπαιδευτικού και οδηγούνται, σταδιακά, στην
απόκτηση και στον εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων,
μέσα από παρατήρηση, διδασκαλία, συζήτηση, προβληματισμό, αναστοχασμό, ανατροφοδότηση, σκέψεις, βιώματα,
εμπειρίες, έρευνα (-δράση) και ενεργητική εμπλοκή με το
επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Μέσω κριτικού στοχασμού
και αναστοχασμού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συνειδητοποιούν τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν,
ενισχύουν και αντιλαμβάνονται τις επιστημολογικές τους
παραδοχές και συνδέουν αγαστά τη θεωρία με τη διδακτική
πράξη· με στόχο τη διαμόρφωση της δικής τους θεωρίας
για τη διδασκαλία και την αντίληψη του μελλοντικού τους
ρόλου. Στην παρούσα εισήγηση θα καταγραφούν και θα
συζητηθούν οι εμπειρίες, οι σκέψεις, τα συναισθήματα και
οι αναστοχασμοί των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. για την Πρακτική τους
Άσκηση. Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του εαρινού
εξαμήνου 2017-2018 συνολικά σε 49 τελειόφοιτους φοιτητές
και τελειόφοιτες φοιτήτριες οι οποίοι/ες δίδαξαν σε σχολεία
της Θράκης, με τη συμβολή ενός ποιοτικού ερευνητικού
σχεδιασμού και ειδικότερα με τη συμβολή της Ερμηνευτικής
Φαινομενολογικής Ανάλυσης (διεθνώς IPA). Αξιοποιήθηκαν,

συγκεκριμένα, τα αναστοχαστικά ημερολόγια των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην Πρακτική Άσκηση
και αναδύθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωμένη
εμπειρία από τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν. Η έρευνα αυτή
διεξήχθη με σκοπό τη διερεύνηση της βιωμένης εμπειρίας
των συμμετεχόντων/ουσών από την Πρακτική τους Άσκηση
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό
περιβάλλον. Από τις αναλύσεις των αναστοχαστικών ημερολογίων των φοιτητών και φοιτητριών διαπιστώνεται ότι
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί βίωσαν έντονα συναισθήματα
αγωνίας, χαράς και ικανοποίησης από την πρώτη τους
επαφή με το διδασκαλικό επάγγελμα. Ανακύπτουν, επίσης,
ζητήματα αντίληψης ρόλου και επαγγελματικής ταυτότητας.
Καταγράφονται, ακόμη, οι αναστοχασμοί τους, που αφορούν
στη διάσταση που παρατηρείται ανάμεσα στη θεωρία και τη
διδακτική πράξη. Ανακύπτουν, τέλος, ζητήματα κριτικού
στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών, που σχετίζονται
με τις ρητές και/ή άρρητες επιστημολογικές τους παραδοχές
για τη μάθηση, τη διδασκαλία και την εκπαίδευση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Πρακτική
Άσκηση, αναστοχασμοί, εμπειρίες από τη διδασκαλία, Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Τίγκας Ιωάννης, Υποψήφιος διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Διεκδικώντας μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας στην ερευνηθεί ως προς τη μορφή, τα ειδικότερα αντικείμενα και
προσπάθεια επίτευξης των στόχων της σχολικής εκπαίδευ- την αποτελεσματικότητά της. Σκοπός της μελέτης μας είναι
σης, τις τελευταίες δεκαετίες, τα εκπαιδευτικά συστήματα η χαρτογράφηση της παρεχόμενης κατάρτισης σε ζητήματα
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση και τη διοί- οργάνωσης και διοίκησης, από τα ελληνικά Πανεπιστήμια,
κηση των υποσυστημάτων και των οργανικών μονάδων στους πρωτοβάθμιους εκπαιδευτικούς και η στοιχειώδης
που τα συγκροτούν. Τη σπουδαιότητα της οργάνωσης και σύγκριση με αντίστοιχα δεδομένα από τον διεθνή χώρο. Η
διοίκησης για την καλύτερη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού έρευνα αφορά την τριετία 2015-2018. Τα δεδομένα αντλήπλαισίου φαίνεται ότι αναγνωρίζουν και στην Ελλάδα το εκ- θηκαν από τα προγράμματα σπουδών και τις γραμματείες
παιδευτικό προσωπικό και η επιστημονική κοινότητα. Αυτό των τμημάτων. Η επεξεργασία τους απέφερε τόσο ποσοτικά
διαπιστώνεται τόσο από την ερευνητική δραστηριότητα που όσο και ποιοτικά αποτελέσματα. Από τα αποτελέσματα συπαρατηρείται τα τελευταία χρόνια όσο και από τη ραγδαία μπεραίνεται πως οι μέλλοντες εκπαιδευτικοί διδάσκονται
αύξηση της αναζήτησης ευκαιριών για επιπλέον κατάρτιση, αντικείμενα οργάνωσης και διοίκησης κυρίως κατόπιν
στο συγκεκριμένο πεδίο, οι οποίες και προσφέρονται με δι- επιλογής, ενώ ένας σημαντικός αριθμός τους αποφοιτά χωρίς
άφορες μορφές (μεταπτυχιακά προγράμματα, επιμορφώσεις να έχει στοιχειώδη εμπλοκή με το συγκεκριμένο πεδίο.
κ.τ.λ.). Ωστόσο, η εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης και
διοίκησης της εκπαίδευσης, ιδίως στον βαθμό που παρέχε- ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίται κατά τις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών, δεν έχει δευσης, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Στελέχη εκπαίδευσης
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Αναγκαιότητα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
σε θέματα Ειδικής Αγωγής
Τριβιζά Χρυσούλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γωγάκη Ηλιάννα, Υποψήφια διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βασική επιδίωξη της επιμόρφωσης είναι να αλλάξει τους
συμμετέχοντες, προσανατολίζοντας τους σε συγκεκριμένους
στόχους που έχουν καθοριστεί από την αρχή και παράλληλα
να τους καταστήσει ανεξάρτητούς, με απώτερο σκοπό τον
αυτο-καθορισμό και την αυτοπραγμάτωση (Rogers, 1999).
Η επιμόρφωση περιλαμβάνει θεσμοθετημένες και μη διαδικασίες, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση
της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ατόμου, έτσι
ώστε να μπορεί κατά τη διάρκεια της εργασιακής του θητείας ο εκπαιδευτικός να βελτιώνει το έργο του, τις γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις, καθώς θα εξελίσσεται και ως άτομο
(Νάσσαινας, 2010). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, καθώς η ανταπόκριση
στην κοινωνία της γνώσης, διαμορφώνει ένα νέο ρόλο για
τον εκπαιδευτικό. Πλέον αποτελεί αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται σε ζητήματα ειδικής αγωγής και
παρέμβασης, καθώς ο αριθμός των μαθητών που εντάσσονται
στην ειδική αγωγή αυξάνεται ραγδαία. Μέσα από την επιμόρφωσή τους στην Ειδική αγωγή, τους δίνεται η δυνατότητα
να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να εντοπίσουν νέες
τεχνικές και μεθόδους μάθησης γι’ αυτούς τους μαθητές
(Πολυχρονοπούλου, 1999), καθώς και να τροποποιήσουν
τυχών λανθασμένες αντιλήψεις και απόψεις για τα παιδιά
αυτά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της
αναγκαιότητας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ζητήματα ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης. Αποτελεί μια συγχρονική, επιτόπια ποιοτική
έρευνα με δειγματοληπτικό χαρακτήρα, που χρησιμοποιεί
την συνέντευξη ως μέσο συλλογής δεδομένων. Διεξήχθη

την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2018. Το δείγμα αποτέλεσαν
15 Νηπιαγωγοί και 15 Δάσκαλοι. Από τα αποτελέσματα
της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι τόσο οι Νηπιαγωγοί
όσο και οι Δάσκαλοι του δείγματός μας, υποστηρίζουν ότι
η επιμόρφωση αποτελεί αναγκαιότητα για την εποχή μας,
σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στην ερώτηση
αν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση η πλειοψηφία του
δείγματος απάντησε θετικά. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι
όλοι οι δάσκαλοι του δείγματος έχουν παρακολουθήσει σε
αντιθέσει με τους Νηπιαγωγούς όπου από τους 15, μόνο
οι 8 έχουν παρακολουθήσει. Στην ερώτηση αν επιθυμούν
να παρακολουθήσουν στο μέλλον, σε μεγάλο ποσοστό το
δείγμα απάντησε θετικά, καθώς επισημαίνουν ότι υπάρχουν
πολλά ζητήματα στην ειδική αγωγή που πρέπει να εκπαιδευτούν. Στην ερώτηση για το που θέλουν να εστιάσουν την
επιμόρφωση τους οι Νηπιαγωγοί αναφέρουν την ανίχνευση
μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σ’ αντίθεση με τους δασκάλους οι οποίοι επιθυμούν
να επιμορφωθούν στην παρέμβαση και αντιμετώπιση των
μαθησιακών δυσκολιών και των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών. Ολοκληρώνοντας αναφέρουν τους επιθυμητούς
τρόπους παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος στην ειδική αγωγή, τις προσδοκίες τους, παρουσιάζουν
τις ανάγκες τους και αιτιολογούν τον τρόπο επιλογής του
φορέα πραγματοποίησης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Ειδική Αγωγή, Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδαγωγική Επάρκεια των εκπαιδευτικών: Πώς, πού και γιατί
Τσάφος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.
Στην εισήγηση θα προσπαθήσω να δείξω πώς ορίζουμε ναμικές. Θα παρουσιαστούν έτσι οι ποικίλες νοηματοδοτήσεις
την παιδαγωγική επάρκεια σε σχέση με το επιστημολογικό του όρου, οι προσανατολισμοί που αυτές προσδίδουν στα
πλαίσιο αναφοράς, την εκάστοτε κοινωνική και πολιτική αναπτυσσόμενα προγράμματα «παιδαγωγικής επάρκειας»
συγκυρία και τις υπάρχουσες παγιωμένες συνήθειες και δυ- μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και οι αντιλήψεις που
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απηχούν για την εκπαιδευτική διαδικασία και τις ποικίλες
παραμέτρους που την προσδιορίζουν και για τον ρόλο του
εκπαιδευτικού που αυτές προδιαγράφουν. Στο τελευταίο
μέρος θα συζητήσουμε τη νοηματοδότηση του όρου στο
σύγχρονο πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο με αναφορές τόσο
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στο παγκόσμιο

ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό συγκείμενο.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδαγωγική επάρκεια, εκπαίδευση
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική, παγκόσμιο και ελληνικό πλαίσιο

Αναστοχαζόμενοι τις επαγγελματικές μας ταυτότητες μέσα από τη συμμετοχή
στο πρόγραμμα ‘never leave your backpack behind’:
Μία άλλη μορφή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Τσάφος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.
Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.
Σιάκκα Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τσενέ Κωνσταντίνα, Διευθύντρια Γυμνασίου Αυλώνα
Κέκκη Άννυ, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Φωτεινή Παπαρήγα, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Στην εισήγηση θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με ποιους
τρόπους η συμμετοχή μας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
(Erasmus+) μας έδωσε τη δυνατότητα να αναστοχαστούμε
για τον επαγγελματικό μας ρόλο και τους τρόπους με τους
οποίους τον υποστηρίζουμε στη συνάντησή μας με τους
μαθητές και τις μαθήτριες στο συνεχώς αναμορφούμενο
εκπαιδευτικό πλαίσιο στη χώρα μας. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος θα επιχειρήσουμε να
δείξουμε πώς καθένας μας χωριστά αλλά και όλοι μαζί στο
πλαίσιο ενός συλλογικού στοχασμού θέσαμε ερωτήματα και
αναζητήσαμε απαντήσεις μέσα και από την εκπαιδευτική
πράξη για ζητήματα που αφορούν την ίδια την εκπαιδευτική
διαδικασία και τους όρους που την προσδιορίζουν, την επίδραση του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου, τον ρόλο
του μαθητή και τις ποικίλες νοηματοδοτήσεις που δίνουμε

σε αυτόν, τις μορφές τις εκπαίδευσης (τυπική και άτυπη). Η
εισήγηση βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεγεί μέσα
από τις αναφορές των εκπαιδευτικών μετά το πέρας της α΄
φάσης ανάπτυξης του προγράμματος. Στο τελευταίο μέρος
της εισήγησης θα επιχειρήσουμε να δείξουμε τη σημασία
που είχε η συγκεκριμένη αναστοχαστική διαδικασία για την
επαγγελματική μάθηση και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
σε έναν προσανατολισμό που θεωρεί την επαγγελματική
μάθηση ως στοχαστική πρακτική και την πρακτική ως ένα
πεδίο αυθεντικού στοχασμού.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Στοχαστική προσέγγιση του επαγγελματισμού, επαγγελματική μάθηση, αναστοχασμός, εκπαιδευτικά
προγράμματα

Πρόταση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στην Πρωτοβάθμια
Μια ποιοτική μελέτη περίπτωσης
Τσιαπλές Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στις μέρες μας η συζήτηση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αιτία είναι η απουσία
από πλευράς πολιτείας οποιασδήποτε μέριμνας για την επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών λειτουργών

στη δημόσια εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική πολιτική, όπως
αυτή εκφράστηκε από τις πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων
ετών, δε στόχευσε στην επιμόρφωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό
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με τους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους μεταβάλλεται
η κοινωνία κάνει ακόμα πιο έντονη την απουσία σημαντικών γνώσεων. Καθώς η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
θεωρείται στις μέρες μας κυρίαρχο συστατικό αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας, καθίσταται επιτακτικότερη
η δημιουργία και η υλοποίηση ενός σχεδίου επιμόρφωσης
μακράς πνοής για τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, τα ειδικά
χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συγκειμένου
δημιουργούν ένα περιβάλλον πρόσφορο σε οποιαδήποτε
προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η παρούσα
εργασία πραγματεύεται μια πρόταση ενδοσχολικής επι-

μόρφωσης μέσω μιας μελέτης περίπτωσης. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εκπαιδευτικοί ενός αστικού 6/θέσιου ολοήμερου
δημοτικού σχολείου (εκπαιδευτικοί ΠΕ70, διευθύντρια και
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) αποτέλεσαν τα υποκείμενα της
παρούσας έρευνας. Μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων
κατέθεσαν τις απόψεις και η σύνθεσή τους είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη πρότασης ενδοσχολικής επιμόρφωσης.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Ενδοσχολική επιμόρφωση,
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημοτικό σχολείο, εκπαιδευτική
πολιτική

Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των Ειδικών Παιδαγωγών και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που
εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τσιάτση Σοφία, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μανθοπούλου Αλτάνα-Φωτεινή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γόγολου Παναγιώτα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σούλης Σπυρίδων –Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η συστηματική επιμόρφωση των ειδικών Παιδαγωγών
και γενικότερα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού
που εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), αποτελεί μία από τις βασικότερες
παραμέτρους που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού συστήματος. Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού θεωρείται πρωταρχικός στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και η επιμόρφωσή
του αντιμετωπίζεται ως ένα αναπτυξιακό συνεχές της δια
βίου συμμετοχικής μάθησης. Ειδικότερα, όσον αφορά την
ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μέσω της επιμόρφωσης,
ενισχύονται οι δεξιότητες των ειδικών Παιδαγωγών και του
ειδικού επιστημονικού προσωπικού και επικαιροποιούνται
τεχνικές διαχείρισης της αναπηρίας. Αυτή η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση υλοποιείται στη χώρα μας με διάφορους
τρόπους, όπως με την παρακολούθηση σεμιναρίων, τη
μελέτη ανάλογου επιμορφωτικού υλικού, τη συμμετοχή σε
σχετικά συνέδρια και ημερίδες καθώς και με τη διαρκή
καθοδήγηση και υποστήριξή τους από τους Συντονιστές

εκπαιδευτικού έργου. Πόσο αποτελεσματική, όμως, είναι
η επιμόρφωση που δέχονται; Κατά πόσο η παρεχόμενη
επιμόρφωση ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες
τους; Πώς αξιολογούν την επιμόρφωση που δέχονται; Στο
πλαίσιο των προαναφερομένων διεξήχθη έρευνα, η οποία
αποσκοπούσε στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και
της επάρκειας της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης που λαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι με την εκπαίδευση των ατόμων με
αναπηρία/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τη συλλογή
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο.
Τα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν στη βελτίωση της
παρεχόμενης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και το σχεδιασμό ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο
την ποιοτικότερη εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία/ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, ειδικοί παιδαγωγοί, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ειδική
εκπαίδευση
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Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής: Το παράδειγμα της Ελλάδας και της Ιταλίας
Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ο/η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής αναλαμβάνει τον ρόλο
ενός πολυδύναμου παιδαγωγού με διεπιστημονική κατάρτιση, που αναδέχεται συνεχώς νέους ρόλους: Διδάσκει,
αξιολογεί, σχεδιάζει προγράμματα, πληροφορεί και παρέχει
συμβουλευτική σε μαθητές/τριες, γονείς, συναδέλφους και
φορείς (Τσιμπιδάκη, 2013). Ο πολυδιάστατος ρόλος του/της
εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής τον/τη θέτει αυτόματα σε
μια διαδικασία συνεχούς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και
αναζήτησης ευκαιριών με στόχο αφενός την όσο το δυνατόν
συνεπή ενημέρωσή του/της πάνω στις τελευταίες εξελίξεις
στον χώρο της ειδικής αγωγής, και αφετέρου, τη δυνατότητα
της αποτελεσματικότητάς του/της στις συνεχείς προκλήσεις,
που έχει το επάγγελμά του/της. Η εργασία πραγματεύεται
τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, που αναδεικνύονται
στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, σε δύο
χώρες της Ευρώπης με γεωγραφική εγγύτητα, την Ελλάδα
και την Ιταλία. Ειδικότερα, εξετάζει τα βασικά σημεία της
βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τις
τυχόν ομοιότητες ή διαφορές τους, αξιολογεί τις τάσεις και
τις προοπτικές που προβάλλονται και τέλος, επιδιώκει να
δώσει βασικές προτάσεις, ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Η εργασία συνιστά
μία ποιοτική συγκριτική μελέτη, η οποία βασίστηκε σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Ελλάδα
και η Ιταλία ακολουθούν τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης. Ωστόσο, η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών

ειδικής αγωγής διαφοροποιείται στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα, υπάρχει ένα μικτό σύστημα, στο οποίο ενυπάρχουν δύο
μορφές αλλά και τάσεις βασικής εκπαίδευσης στην ειδική
αγωγή. Πιο αναλυτικά, η μία μορφή πραγματοποιείται ως
μέρος της βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα εννέα
(09) παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης και μετά
τη βασική εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα επιμόρφωσης,
ή/και η απόκτηση μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος στην ειδική αγωγή ή τη σχολική ψυχολογία, και
η δεύτερη μορφή υλοποιείται στα δύο (02) πανεπιστημιακά
τμήματα ειδικής αγωγής. Στην Ιταλία, η βασική εκπαίδευση
στην ειδική αγωγή αποτελεί παράλληλο σύστημα με τη
βασική εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα,
μόλις οι φοιτητές/τριες ολοκληρώσουν τα δύο πρώτα έτη
σπουδών επιστημονικής θεμελίωσης, ακολουθούν βασική
εκπαίδευση στην ειδική αγωγή στα δύο έτη εξειδίκευσης για
εργασία σε νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο. Τέλος, η εργασία, συνδυάζοντας τα θετικά σημεία εκπαίδευσης στις δύο
χώρες, προτείνει ότι η βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής οφείλει να προσανατολιστεί σε ένα ολιστικό
και συστημικό μοντέλο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και
συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μέσα από
συνεργασίες και συνέργειες.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, βασική
εκπαίδευση, Ελλάδα, Ιταλία

Η συμβολή της μετεκπαίδευσης δασκάλων στην επαγγελματική και επιστημονική τους ανάπτυξη:
Το παράδειγμα των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Φούζας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας,
Υποψήφιος διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Η μετεκπαίδευση των δασκάλων υπήρξε ο μακροβιότερος
επιμορφωτικός θεσμός στη χώρα μας. Στα 90 έτη λειτουργίας
της (από το 1922 και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών έως το 2012 και τα Διδασκαλεία των Π.Τ.Δ.Ε., οπότε
και ανεστάλη η λειτουργία της) προσέφερε σημαντικότατο

έργο για την επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση
του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και στην κάλυψη όλων εκείνων των ελλειμμάτων που είχαν
προκύψει, λόγω της εξέλιξης της παιδαγωγικής σκέψης και
πρακτικής, από τη λήψη του βασικού πτυχίου και έπειτα.
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Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών (όπως και άλλων
επαγγελματιών επιστημόνων) μπορεί να οριοθετηθεί μέσα
σε ένα πλαίσιο συμπληρωματικότητας και επέκτασης της
αρχικής επιστημονικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του
διδακτικού προσωπικού, με απώτερο σκοπό την απόκτηση
και εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών
μεθόδων. Άρα, η μετεκπαίδευση (όπως, σχεδόν, και κάθε
μορφή επιμόρφωσης) πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φυσική
συνέχεια της βασικής εκπαίδευσης και ως εκ τούτου να
εξετάζεται ως εξέχουσα παράμετρος της επιστημονικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού. Η παρούσα

εργασία φιλοδοξεί να αναδείξει, τόσο βιβλιογραφικά όσο
και ερευνητικά, τον βαθμό συμβολής της μετεκπαίδευσης,
όπως αυτή παρασχέθηκε από τα Δ.Δ.Ε. των Παιδαγωγικών
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 19952012, στην επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη του
διδακτικού προσωπικού που την ολοκλήρωσε επιτυχώς.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετεκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιμόρφωση, Επαγγελματική Ανάπτυξη

Νεωτεριστικά και αναχρονιστικά στοιχεία στο πρόγραμμα σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου
Φούκας Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Φ.Π., Α.Π.Θ
Oι νέες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές
συνθήκες που δημιουργούνται με την ενσωμάτωση στο
κράτος των λεγόμενων «Νέων Χωρών», από τη μια, και,
από την άλλη, το κίνημα του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού
-που συνδέεται με τον πολιτικό χώρο των Φιλελευθέρωνκαι η εσωστρέφεια ή η αντιπαλότητα, που χαρακτηρίζουν
το Πανεπιστήμιο Αθηνών και, ιδιαίτερα, τη Φιλοσοφική
του Σχολή, οδηγούν την κυβερνώσα πολιτική παράταξη
στην αναζήτηση χώρων, οι οποίοι θα εκφράσουν και θα
καλλιεργήσουν τις εκπαιδευτικές της προτεραιότητες. Έτσι,
στη β΄ δεκαετία του 20ού αιώνα ιδρύεται και λειτουργεί το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με πρώτη Σχολή τη Φιλοσοφική
με αλλαγή στον προσανατολισμό και στους στόχους, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες συνθήκες και προϋποθέσεις
αναφορικά με το επίπεδο της εκπαίδευσης και κατάρτισης
των εκπαιδευτικών της μέσης βαθμίδας. Το νέο Πανεπιστήμιο συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα νέας αφετηρίας στα
πανεπιστημιακά πράγματα του νεοελληνικού κράτους. Με
την ίδρυσή του η ελληνική πολιτεία προσβλέπει μεταξύ των
άλλων- και ίσως κυρίως- σε σκοπούς πολιτικούς, οι οποίοι
σχετίζονται με την ευαίσθητη πολιτικά περιοχή των Βαλκανίων και την ενσωμάτωση των προσφυγικών πληθυσμών.
Το νέο Πανεπιστήμιο εκτός από φορέας εθνικής αποστολής
είναι, επιπλέον, εκπαιδευτικό ίδρυμα απελευθερωμένο
από δεσμεύσεις, λάθη ή παραλείψεις του παρελθόντος,
προσανατολισμένο στις συγχρονικές τάσεις της ευρωπαϊκής

εκπαίδευσης και στις οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του διευρυμένου, πλέον, νεοελληνικού
κράτους και αποτελεί το «αντίπαλον» δέος του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Η Σχολή ιδρύεται σε μια περίοδο που η
χώρα αναζητά το νέο της πρόσωπο. Τα νέα στοιχεία που
θα συγκροτήσουν την κοινωνία είναι η ανάπτυξη μέσω της
επιστήμης και ο πολιτισμός που θα στηριχθεί στον νεοελληνικό πολιτισμό και στη δημιουργική χρήση της αρχαιότητας.
Είναι σαφές, επομένως, ότι πρόκειται για πολιτική απόφαση
και ενσυνείδητη επιλογή. Η φυσιογνωμία της νέας Σχολής
διαμορφώνεται από την επικράτηση των οπαδών του Δημοτικισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δημοτική γλώσσα
στον επιστημονικό λόγο και εκπαιδεύουν, με βάση τις αρχές
της Νέας Αγωγής, φιλολόγους, οι οποίοι θα δράσουν, μετά
την αποφοίτησή τους, πολλαπλασιαστικά, διαχέοντας τις
νέες εκπαιδευτικές και γλωσσικές αντιλήψεις. Με τη νέα
Σχολή δημιουργούνται νέες προοπτικές εξέλιξης όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης και ανοίγονται δυνατότητες
μεταρρύθμισής της, η οποία θα προκύψει «από τα κάτω».
Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός μετουσιώνεται από θεωρητικό σχήμα σε εκπαιδευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια,
η «νεωτεριστική» εκπαιδευτική κοινότητα, η προοδευτική
πλευρά των πολιτικών, οι εκπρόσωποι του Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού προσδοκούν και αποβλέπουν σε νέα αφετηρία στην εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών. Όλα
τα παραπάνω συγκλίνουν στην άποψη ότι η Φιλοσοφική
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Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, που
στέκεται στον αντίποδα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
με επάρκεια. Τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας και προθέσεων
της πολιτείας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής εισάγονται
και υλοποιούνται καινοτομίες (π.χ. πτυχία-ειδικεύσεις,
εμβάθυνση, σύνδεση με την τοπική κοινωνία, διδασκαλία στη δημοτική γλώσσα, έδρες, γνωστικά αντικείμενα),
ωστόσο, κατά την ίδια χρονική περίοδο παρατηρούνται και
ορισμένες «παραφωνίες» ή παρεισφρύουν στο πρόγραμμα
σπουδών της Σχολή ορισμένα «αναχρονιστικά» στοιχεία (π.χ.
στάση απέναντι στους πρόσφυγες και στους σλαβόφωνους
πληθυσμούς, αντιδράσεις στην ίδρυση έδρας Ισπανικής

Γλώσσας και Φιλολογίας, υποτροφίες σε φοιτητές και όχι
σε φοιτήτριες, κίνδυνος θηλυκοποίησης του επαγγέλματος,
«περιπέτειες» εδρών). Η παρούσα εργασία επιχειρεί, μέσω
της ιστορικής-ερμηνευτικής μεθόδου, με κριτική ματιά, να
σκιαγραφήσει το αποτύπωμα της Φιλοσοφικής Σχολής στο
ευρύτερο θολό εκπαιδευτικό τοπίο της περιόδου, εστιάζοντας
τόσο στα νεωτεριστικά όσο και στα αναχρονιστικά στοιχεία
που συνθέτουν το πρόγραμμά της, κατά τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας της.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Φιλοσοφική Σχολή, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, νεωτερισμοί, αναχρονισμοί, πρόγραμμα σπουδών

Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70)
ως προς την αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο
της διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών
Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.& Σύμβουλος Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Παλαιοθόδωρου Aργυρώ, Δρ., Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η ποικιλία αλλά και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που
καλείται να διαχειριστεί καθημερινά ο εκπαιδευτικός συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης ενός πιο έμπειρου εκπαιδευτικού
που μπορεί να παρέχει γνώσεις, συμβουλές, πληροφορίες
αλλά και ειδική πρακτική αντιμετώπιση ζητημάτων σχολικού
ενδιαφέροντος, προκειμένου ο κάθε εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί καλύτερα κι αποτελεσματικότερα στα προβλήματα
της σχολικής τάξης. Ο εκπαιδευτικός αυτός λειτουργώντας
ως εκπαιδευτής ενηλίκων και βασιζόμενος στις αρχές που
διέπουν μια τέτοια σχέση – επικοινωνία μπορεί να συνεισφέρει στη σχολική μονάδα καθοδηγώντας, συμβουλεύοντας,
δίνοντας οδηγίες, πληροφορίες, κατευθύνσεις αλλά και
εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για
τη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής ζωής. Η παρούσα
έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει την άποψη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αναγκαιότητα του
θεσμού του Μέντορα στο σχολικό περιβάλλον επιτελώντας
όμως έναν πιο εξειδικευμένο ρόλο. Το ρόλο του συμβούλου
- καθοδηγητή σε θέματα αναγνώρισης των μαθησιακών δυσκολιών και κατ’ επέκταση, αποτελεσματικής διαχείρισης κι
αντιμετώπισης αυτών στη σχολική τάξη. Αν λάβουμε υπόψη
ότι η αναγνώριση αλλά και η διαχείριση των μαθησιακών
δυσκολιών αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί καίρια τον

εκπαιδευτικό κόσμο καθώς δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις,
η ύπαρξη αυτού του ατόμου συμβούλου – καθοδηγητή μπορεί
να συμβάλει αποφασιστικά στην υποστήριξη του έργου του
σύγχρονου εκπαιδευτικού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε
διαθέσιμο δείγμα ογδόντα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης της αστικής περιοχής της Πάτρας, οι οποίοι
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά
με το ρόλο του Μέντορα στο σχολικό περιβάλλον και ειδικά
του Μέντορα διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθησιακών
δυσκολιών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αποδέχεται το
θεσμό του μέντορα στη σχολική κοινότητα. Αναζητά δε σε
αυτόν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως επικοινωνιακή
ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας τόσο με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας όσο και με τους γονείς των
μαθητών, καθώς και διαμεσολάβησης με το διευθυντή του
σχολείου για θέματα σχετικά με τη διαχείριση μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες. Ο θεσμός είναι καινοτόμος και
φαίνεται να αποτελεί μια αναγκαιότητα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Συμβουλευτική, διαχείριση μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες, Μέντορας, mentoring
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Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος
«Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε)»
Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.& Σύμβουλος Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Ανάγνου Ευάγγελος, Σύμβουλος Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Αργυρόπουλος Νικόλαος, Μ.Sc., Επιμορφωτής Β1 Επιπέδου
Οι εξελίξεις που παρατηρούνται στην εποχή μας σε όλους
τους επιστημονικούς τομείς σε συνδυασμό με την ταχύτατη
απαξίωση των γνώσεων καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να είναι
σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις
του έργου τους. Οι ελλείψεις των αποφοίτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε εξειδικευμένες γνώσεις σε
συνδυασμό με την σχετική αντιστοιχία των σπουδών τους
με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, έχουν αναδείξει την
συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση σε βασικό φορέα
παροχής συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών
(Βεργίδης,2008, σ.64).Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
αποτελεί εισαγωγική επιμόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικής
αξιοποίησης Τ.Π.Ε. και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων
των κλάδων και ειδικοτήτων. Περιλαμβάνει 36 διδακτικές
ώρες και έχει διάρκεια περίπου 12 εβδομάδες. Το υλικό της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. διατίθεται μέσω
πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και
ηλεκτρονικής μάθησης (moodle). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την
εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. αποτελεί η πιστοποίηση στις
βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε). Αντικείμενο της
Εισαγωγικής είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
για τη χρήση και αξιοποίηση στην τάξη: διαδραστικών συστημάτων, σύγχρονων εργαλείων γενικής χρήσης και του
διαδικτύου κ.ά.Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα
σημαντικότερα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

με στόχο την καταγραφή των απόψεών τους σε σχέση με
την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εισαγωγική
Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1
επίπεδο Τ.Π.Ε)». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διαθέσιμο
δείγμα 50εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα την περίοδο
2017-2018.Ως εργαλείο διεξαγωγής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο επιτρέπει τη συλλογή
των απόψεων των εκπαιδευόμενων σε σύντομο χρονικό
διάστημα.Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε υψηλό ποσοστό δηλώνουν
ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα του επιμορφωτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι
το πρόγραμμα ικανοποίησε σε υψηλό βαθμό τις προσδοκίες
τους, καθώς είχε πολύ καλή προετοιμασία και σχεδιασμό,
το περιεχόμενό του ικανοποιούσε τις επιμορφωτικές τους
ανάγκες, η υλοποίησή του έγινε σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα
με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, το εκπαιδευτικό υλικό
που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατάλληλο και αποτελεσματικό.
Παράλληλα, αναφέρουν πως μέσα από τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα απέκτησαν γνώσεις σε θέματα σχετικά με
τις ΤΠΕ, ανέπτυξαν ποικίλες δεξιότητες, οι οποίες τους βοήθησαν στη βελτίωση της καθημερινής εκπαιδευτικής τους
πρακτικής. Επίσης δηλώνουν πως μέσα από τη συμμετοχή
τους στο πρόγραμμα υποστηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό
η επαγγελματική τους ανάπτυξη.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε., επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
αποτελεσματικότητα
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών: Μελετώντας το παρόν και διαμορφώνοντας το μέλλον
για την εθελοντική αιμοδοσία
Φρούντα Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημοπούλου Βασιλική, Νοσηλεύτρια, M.Sc., Υπεύθυνη Αιμοδοσίας, Ν.Μ. Αμαλιάδας
Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής
Η κοινωνία μεταβάλλεται και μαζί της μεταβάλλεται και το
σχολείο. Το σχολείο, δεν μεταδίδει πια μόνο θεωρητικές ή
και πρακτικές γνώσεις, εφοδιάζει τους μαθητές με ικανότητες,
δεξιότητες και αξίες για την ένταξή τους στην κοινωνία. Αυτές
οι μεταβολές αντανακλώνται αναγκαστικά και στο ρόλο του
εκπαιδευτικού ο οποίος παίζει καθοριστικό παράγοντα στη
διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών γενικά αλλά και
ειδικά όσον αφορά την υγεία. Εμπνέει στους μαθητές πανανθρώπινες αξίες και τους βοηθά να αναπτύξουν προσωπικές
και κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την κατανόηση
προβλημάτων υγείας και την λήψη σωστών αποφάσεων.Το
βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο, μέσω του οποίου το σχολείο
θα θέσει σε εφαρμογή σχετικές με τα παραπάνω δράσεις,
υιοθετώντας σταδιακά ένα ρόλο υποστηρικτικό και προληπτικό, το διαθέτει η Αγωγή Υγείας η οποία συμβάλλει στη
σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγματικότητα.
Στη θεματολογία της αγωγής υγείας εντάσσεται η αιμοδοσία
και ο εθελοντισμός με τον οποίο και ασχοληθήκαμε λόγω
των αυξημένων αναγκών σε αίμα που παρουσιάζει η χώρα
μας. Λόγω έλλειψης εθελοντών αιμοδοτών τα κράτη οδηγούνται σε διάφορες μεθόδους προσέλκυσής τους. Μία από
αυτές είναι, μέσω της εκπαίδευσης, η ευαισθητοποίηση σε
θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και η υιοθέτηση στάσεων
και συμπεριφορών που θα τους κάνουν εν δυνάμει εθελοντές αιμοδότες. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση
του ρόλου της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στη
διαμόρφωση στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών
των εθελοντών αιμοδοτών για την αύξηση της προσέλκυσής
τους. Υιοθετήθηκε η ποσοτική προσέγγιση μέσω ανώνυμου

δομημένου ερωτηματολόγιου με ερωτήσεις κλειστού τύπου
που επιδέχονται στατιστική ανάλυση. Η στατιστική ανάλυση
και επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό
πρόγραμμα SPSS 23. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 αιμοδότες
που προσήλθαν στην Αιμοδοσία της Ν. Μ. Αμαλιάδας, τον
Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2016. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
η πλειονότητα των αιμοδοτών έδινε αίμα για την κάλυψη
κάποιου συγγενικού ή φιλικού προσώπου όπως και την
πρώτη φορά που έδωσε αίμα. Μόνο το 1/3 του δείγματος
αναγνώριζε το προσωπικό του όφελος από τη προσφορά
αίματος ενώ αρκετοί δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για την
αιμοδοσία με προσωπική πρωτοβουλία ή από τα ΜΜΕ. Γενικά αισθάνονται απογοητευμένοι από την πολιτεία (στήριξη,
πληροφόρηση) παρότι αρκετοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε
να επηρεάσει την επιλογή τους για προσφορά αίματος η
ενημέρωση μέσω του σχολείου την οποία αναφέρουν ως
σημαντικό παράγοντα για τη αύξηση του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών. Η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της
ιδέας του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς
αίματος στην Ελλάδα αναδεικνύει ως βασικό μέλημα των
εκπαιδευτικών την ενασχόλησή τους με σχετικά προγράμματα
αγωγής υγείας αλλά και την συνεργασία τους με την αιμοδοσία και τους επαγγελματίες υγείας ώστε να συμβάλλουν
από κοινού στη διαδικασία εμπέδωσης της εθελοντικής
αιμοδοσίας στο σύστημα αξιών του ατόμου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικός, Προγράμματα Αγωγής
Υγείας, Εκπαίδευση, Αιμοδοσία, Εθελοντισμός
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Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών
Η περίπτωση των φοιτητών/τριών του 8ου εξαμήνου
Φτερνιάτη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Φρούντα Μαρία, Δρ.,Ε.ΔΙ.Π., Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Η Π.Α. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην εξοικείωση των
φοιτητών/τριών με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον,
συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την επαγγελματική
εμπειρία. Οι φοιτητές μέσα από την Π.Α. σε διαφορετικού
τύπου σχολεία έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν και να
σχεδιάζουν καινοτόμες δραστηριότητες, που στηρίζονται στις
σύγχρονες τάσεις των Επιστημών της Εκπαίδευσης και στη
συνέχεια να τις εφαρμόζουν στη σχολική τάξη. Η απόκτηση
και η αξιοποίηση των αναστοχαστικών και συνεργατικών
ικανοτήτων τους βοηθά να προσεγγίσουν κριτικά τόσο τις
τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές, όσο και την συγκρότηση
των δικών τους πρακτικών, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση
των σπουδών τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η
εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων, προκειμένου
να βρεθούν νέες βελτιωμένες προσεγγίσεις για την Π.Α. των
φοιτητών. Η έρευνα επικεντρώνεται στους φοιτητές του 8ου
εξαμήνου στο ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών και διερευνά το βαθμό
ικανοποίησης, τις παρατηρήσεις, καθώς και τα σχόλια των
εμπλεκομένων φοιτητών από την υλοποίηση των Π.Α. σε

δημοτικά σχολεία της πόλης των Πατρών. Μεθοδολογία: Για
τη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αφενός η ποσοτική προσέγγιση, μέσω της μεθόδου
της συμπλήρωσης ανώνυμου ερωτηματολογίου (κλειστές
ερωτήσεις, 5βαθμη κλίμακα Likert) και αφετέρου η ποιοτική
προσέγγιση (ανάλυση περιεχομένου) στις παρατηρήσεις,
καθώς και στα σχόλια που έγιναν από τους φοιτητές (ανοιχτές ερωτήσεις, ποσοτικοποίηση δεδομένων). Το δείγμα
αποτέλεσαν 194 φοιτητές που υλοποίησαν την Π.Α. κατά το
διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι
φοιτητές/τριες στη συντριπτική τους πλειονότητα δηλώνουν
ικανοποιημένοι από την Π.Α. Ο βαθμός ικανοποίησης τους
σε σχέση με τους εμψυχωτές καταδεικνύει την ανάγκη
ύπαρξης των εμψυχωτών ως διακριτής ομάδας στήριξης
στην Πρακτική Άσκηση.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εμψυχωτές, δημοτικά σχολεία, πρακτική άσκηση
φοιτητών, αξιολόγηση

Οργάνωση του χρόνου εργασίας Διευθυντή Σχολικής Μονάδας
Χανιώτη Μαρουσώ, Μ.Εd., Υποψήφια διδάκτορας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΠΕ71
Ο διευθυντής μίας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τον παραδοσιακό του ρόλο, αποτελεί τον κυρίαρχο ηγέτη, ο οποίος
ασχολείται τόσο με την εποπτεία των υφιστάμενων αρχών
και παραγόντων όσο και με την ανάληψη διοικητικών και
υπηρεσιακών καθηκόντων (Στραβάκου, 2003). Ωστόσο, τις
τελευταίες δεκαετίες, με κυρίαρχα στοιχεία την κοινωνία της
πληροφορίας, τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών
και τηλεπικοινωνιών καθώς και την παγκοσμιοποίηση, οι
απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και του
γενικότερου κοινωνικού πλαισίου έχουν ιδιαίτερα αυξηθεί.
Ως εκ τούτου, ο διευθυντής καλείται να αναλάβει πολλούς
και διαφορετικούς ρόλους προκειμένου να ανταποκριθεί

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά σε αυτές (Στιβακτάκης, 2006).Μέσα λοιπόν, από την μελέτη των απόψεων
των εκπαιδευτικών θα αναδειχτεί η πολύτροπη μορφή της
άσκησης ηγεσίας σε μια σχολική μονάδα και η αξία της
οργάνωσης του χρόνου, ως δεξιότητα του μάνατζμεντ και
της οργανωτικής τάσης των οργανισμών στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί εάν
η εκπαιδευτική πολιτική έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει
τη διαχείριση του χρόνου a priori καθώς και το ποιοι είναι οι παράγοντες διαχείρισης του χρόνου εργασίας μέσα
σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον από το διευθυντή.Στην
προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για την εκπόνηση μίας
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ποσοτικής έρευνας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι
εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το
ερωτηματολόγιο. Οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται είναι τόσο περιγραφικές όσο και
επαγωγικές. Η μεθοδολογία της έρευνας διαμορφώθηκε με
βάση την εξής παραδοχή: οι παράμετροι της αξιολόγησης
της οργάνωσης του χρόνου από την πλευρά ενός διευθυντή
σχολικής μονάδας δε λειτουργούν αυτόνομα αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα
δυναμικό σύμπλεγμα, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό
και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους
μαθητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας, κατατείνουν στο
ότι η διαχείριση του χρόνου της εκπαιδευτικής διαδικασίας
παρουσιάζει σχετική ανεπάρκεια και συνακόλουθα δεν
συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών. Καθοριστικός παράγοντας

αποτελεσματικότητας είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών
(Oduro, 2004), καθώς ο οργανισμός, μέσω των μελών του,
έχει μετασχηματιστική δύναμη (Khan και συν., 2009). Τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας συμβάλλουν τόσο
στην αναγνώριση των απόψεων και στάσεων από την πλευρά
των εκπαιδευτικών αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα,
όσο και στην πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω
σε θέματα διοίκησης σχολικών μονάδων, συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο στην απόκτηση γνώσεων από τη μεριά
των διευθυντών που θα τους καταστήσουν ικανότερους να
διοικήσουν με αποτελεσματικότητα το χώρο του σχολείου.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτική Πολιτική, Λειτουργία και
καθήκοντα Διευθυντή, Διαχείριση χρόνου, Ηγεσία, Επικοινωνία

H εσωτερική και η εξωτερική πολυπλοκότητα του σχολείου σήμερα μέσα από τ
ην αποτύπωση των εισροών και των εκροών της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Χολέβας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70),
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60), Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΒ’ Αθήνας
Η παρούσα θεωρητική μελέτη στοχεύει να αποτυπώσει σχολείου θα πρέπει να γίνει νοήμον. Για να είναι, θα πρέπει
σχηματικά τις εισροές και τις εκροές της εκπαιδευτικής να διευκολύνει τη μάθηση των εμπλεκομένων μελών, των
διαδικασίας, αλλά και να περιγράψει τα βασικά σημεία ομάδων, των υποσυστημάτων, να μπορεί ως εκ τούτου, να
που αναφέρονται στο κυρίως θέμα, σε σχέση με το σημε- μαθαίνει από τα λάθη και τις δυσλειτουργίες του, αλλά και
ρινό ανοιχτό σχολείο και το νέο διαθεματικό ενιαίο πλαί- να διαθέτει εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων του,
σιο προγραμμάτων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τη να διαθέτει δείκτες, εργαλεία αξιολόγησης και ρύθμισης,
φιλοσοφία των εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δεν αρκεί μόνο η να διαπνέεται από κουλτούρα καινοτομίας και ποιότητας,
δράση για τη μάθηση. Θα πρέπει να διερωτηθούμε, όπως αλλά και να ευνοεί τις συνεργασίες και την εργασία σε
κάνει ο Bouvier στη μελέτη του, πώς μπορεί να καταστεί η δίκτυα (εσωτερικά και εξωτερικά). Η Μελέτη Περίπτωσης
δράση παιδαγωγική για όλους τους εκπαιδευτικούς, για τα που εξετάζεται αφορά Δημοτικό Σχολείο ΕΑΕΠ, που αποτελεί
υποσυστήματα του σχολείου (τμήμα ένταξης, τάξη υποδοχής, έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που χαρακτηρίζεται από μια
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, παράλληλες στηρίξεις) συγκεκριμένη δομή με καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ευθύνες
και γενικότερα για το σύστημα του σχολείου. Θα πρέπει να και συνθήκες εργασίας, που συνδέονται με την επίτευξη
αναζητηθεί απάντηση στο ερώτημα πώς μπορεί μια σχολική στόχων, όπως η αξιολόγηση, η οργάνωση της σχολικής
μονάδα να λειτουργήσει ως μανθάνον σύστημα, όπου η ρύθ- εκπαίδευσης και η συμμετοχή των γονέων. Πόσο μπορεί
μιση (νομική, διοικητική ή ρύθμιση κοινωνικών σχέσεων, να επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει σήμερα η εποχή μας
αξιών, ηθικής και δεοντολογίας) μπορεί να καταστήσει κάθε και από ποιους παράγοντες εξαρτάται ή παρεμποδίζεται;
δράση μια διδακτική ευκαιρία για κάθε εμπλεκόμενο, για Συμπερασματικά θα πρέπει να ενισχυθεί η άποψη του Διτα συστήματα και τα υποσυστήματά του. Ο οργανισμός του ευθυντή για τη λειτουργία δικτύων και να παροτρυνθούν
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οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας, δηλαδή στη μετα-γνώση (Bouvier), που
βοηθά στον αυτοστοχασμό, στην αυτοαναφορά και στην
αυτοπηδαλιούχηση. Μέσω της ιστοσελίδας του «Παρατηρητηρίου της αυτοαξιολόγησης» θα υπάρχει η δυνατότητα
της ενημέρωσης, μιας και αποτελεί στην ουσία μια συνθήκη δεδομένων, που βοηθά στη συλλογική μάθηση μιας

και όπως αναφέρει ο Bouvier «το όλο σύστημα μαθαίνει
ακόμα περισσότερο όταν οι τοπικές γνώσεις μοιράζονται,
ανταλάσσονται, συζητούνται, αντιπαρατίθενται, επικρίνονται,
επικυρώνονται, συνδυάζονται και διαχέονται».
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Εσωτερική - εξωτερική πολυπλοκότητα,
αυτοαξιολόγηση, αυτοαναφορά, μετα-γνώση

Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
Μία εμπειρική διερεύνηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Ιατράκη Γεωργία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πάτση Γλυκερία, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε.,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χούσου Πηνελόπη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σούλης Γεώργιος- Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε.,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να συμμετάσχει στο διάλογο
της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναφορικά με την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Συγκεκριμένα, η
μελέτη της υφιστάμενης βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε θέματα Ε.Α.Ε. αναδεικνύει αφενός το μικρό
αριθμό ανάλογων ερευνών και αφετέρου την ελλειμματική
επιμορφωτική πολιτική της επίσημης πολιτείας σε θέματα
Ε.Α.Ε. Επιπρόσθετα, οι όποιες επιστημονικές μελέτες που
επικεντρώνονται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
όσον αφορά την Ε.Α.Ε. εστιάζουν, κατά κανόνα, στις στάσεις
και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Καταγράφεται, δηλαδή, μια ανισοβαρής διερεύνηση του ζητήματος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων επιχειρήθηκε, μέσω της
παρούσας έρευνας, να αναδειχθούν οι θέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την
επιμόρφωση σε θέματα Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το
δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Για τη συλλογή
των δεδομένων αξιοποιήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο.
Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το
σχεδιασμό πολιτικών επιμόρφωσης και την υλοποίηση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων, προκειμένου οι
εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μπορούν να
διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών τους.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση, επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο ρόλος της Βιογραφικής Μεθόδου στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Από τη vita contemplativa στη vita active
Χριστοδούλου Μιχάλης, Δρ., Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Οι ερευνητικές δεξιότητες συνιστούν βασική διάσταση της
επαγγελματικής ταυτότητας του σύγχρονου εκπαιδευτικού.
Τέτοιες μπορεί να είναι η σύνταξη ενός ερευνητικού σχεδίου,
η εφαρμογή ποσοτικών ή/και ποιοτικών τεχνικών έρευνας,

η διάκριση των ειδών δειγματοληψίας ανάλογα με τη φύση
του ερευνητικού ερωτήματος και άλλα. Ο λόγος της επιστημολογικής και θεωρητικής ανατίμησης των ερευνητικών
δεξιοτήτων έγκειται, μεταξύ άλλων, στο ότι τα ερευνητι-
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κά ευρήματα είναι ικανά να παράξουν νέες θεωρητικές
εξηγήσεις για το σύνολο των διαστάσεων της μαθησιακής
εμπειρίας (διδακτικές μέθοδοι, αναλυτικά προγράμματα,
μαθησιακές δυσκολίες κ.α.) και να τροφοδοτήσουν τον
κριτικό αναστοχασμό του ίδιου του εκπαιδευτικού. Στην
εισήγησή μας θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ένα
επιστημολογικό επιχείρημα για το πως η εκπαιδευτική
έρευνα μπορεί να ενδυναμώσει αυτή την αναστοχαστική
διάσταση της διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιάσω ένα σκεπτικό για την φύση της «βιωμένης εμπειρίας»
η οποία συνιστά την οντολογική και επιστημολογική βάση
μιας ερευνητικής παράδοσης με μεγάλη απήχηση στην
κοινωνική έρευνα, της Βιογραφικής Μεθόδου, έτσι όπως
αυτή διαμορφώθηκε στη σκέψη του WilhlemDilthey. Ειδικότερα, το βασικό ζήτημα που θα με απασχολήσει είναι το
να εξετάσω τους τρόπους με τους οποίους η βιογραφική
μέθοδος ευνοεί εκείνο το είδος του κριτικού αναστοχασμού
δια του οποίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να κατανοήσει τις
αιτιακές λογικές που πλαισιώνουν το επάγγελμά του και να
βελτιώσει το ευ ζην των μαθητών του. Η βασική θέση μέσα
από την οποία μπορεί κανείς να κατανοήσει το σκεπτικό
του Dilthey για τη «βιωμένη εμπειρία» είναι η άρνησή του
να προσυπογράψει την κλασική Καντιανή θέση περί ενός
γνωρίζοντος, απομονωμένου και ορθολογικά σκεπτόμενου
στη βάση apriori αρχών υποκειμένου, το οποίο μπορεί να
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ανασυγκροτήσει τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου
χάρη σε αυτές τις αρχές. Για τον Dilthey, όταν λέμε ότι έχουμε
την εμπειρία ενός πράγματος εννοούμε, πρώτον, ότι αυτή η
εμπειρία είναι αποτέλεσμα ενός συνειδησιακού ενεργήματος
που συγκροτείται στη βάση γνωστικών, συναισθηματικών
και βουλητικών/αξιακών δυνατοτήτων και, δεύτερον, ότι
αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να συλληφθεί έξω από την
ιστορία που τη διαμόρφωσε. Ο νους δεν είναι κάτι που
το κατασκευάζει το σκεπτόμενο υποκείμενο αλλά έχει μια
ζωή της οποίας η δομή είναι ριζωμένη στην ιστορικότητα
της σχέσης με τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή
της Βιογραφικής Μεθόδου ως ερευνητικής στρατηγικής
ενδυναμώνει τον κριτικό αναστοχασμό του εκπαιδευτικού
α) φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με βιογραφικές του επιλογές
που σχετίζονται με τη λήψη απόφασής του να γίνει εκπαιδευτικός, β) αναδεικνύοντας το ρόλο του συναισθήματος, των
αξιών και της δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική πράξη,
γ) διευκολύνοντας τη θεματοποίηση της πρακτικής λογικής
του επαγγέλματός του και δ) συνδέοντας την υποκειμενική/
προσωπική διάσταση της διδασκαλίας με τις θεσμικές και
πολιτικές μορφές μέσω των οποίων σχηματοποιείται.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιωμένη εμπειρία, κριτικός αναστοχασμός, ιστορικότητα, βιογραφική μέθοδος, ερευνητικές
δεξιότητες

